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Szanowni Pahstwo 

Wojewodowie 

wg rozdzielnika 

Uprzejmie informuj?, ze w zwi^zku z problemami zgtaszanymi przez srodowlsko 

piel^gniarek i potoznych w dniu 6 marca br. rozpocz^tem cykl spotkan z Naczeinq 

Rad^ Piel^gniarek i Poto^nych oraz Ogolnopolskim Zwi^zkiem Zawodowym 

Piel^gniarek i Potoznych, na ktorym uzgodniono harmonogram dztalari Ministerstwa 

Zdrowia, zaakceptowany przez strong spotecznq^, dotycz^cy rozwi^zania zgtaszanych 

przez strong spoteczn^ postulatow. 

Dzia^ania te b?d^ dotyczyty zabezpieczenia kszlatcenia przedyplomowego 

i podyplomowego piel^gniarek i potoznych. Ministerstwo Zdrowia zaplanowato w nowej 

perspektywie finansowej 2014-2020 w Ramach Strategii Rozwoju Kapitaiu Ludzkiego 

realizacj? dziatan, ktorych celem jest zapewnienie opieki zdrowotnej dostosowanej do 

potrzeb spolecznych oraz wyzwan demograficznycfi. W jej ramach zaplanowano 

realizacj? programow rozwojowych dia uczeini uczestnicz^cych w procesie ksztatcenia 

piel^gniarek i potoznych, ukierunkowanych na zwi^kszenie llczy absolwentow w celu 

zapewnienia wtasciwej liczby piel^gniarek I pofoznych w polskim systemie opieki 

zdrowotnej. Ten typ programow rozwojowycli b^dzie siuzyl m.in. poprawie programow 

praktyk i slazy oraz wzmocnienlu wspoJpracy pomi^dzy uczelniami ksztatcqcymi na 

kierunkach piel^gniarstwo i poloznictwo a podmiotami leczniczymi. Dodatkowo, 

programy rozwojowe stuzyc b^d^ wzmocnieniu atrakcyjnosci kierunkow piel^gniarstwo 

i potoznictwo, m.in. poprzez rozwoj systemu stypendialnego. Ponadto przewidziano 

realizacj^ program6w rozwojowych dIa uczeini medycznych uczestniczqcych 

w procesie praktycznego ksztafcenia piel^gniarek i pofoznych, obejmuj^cych tworzenie 

odr^bnych centrow symulacji medycznej oraz rozwoj systemu praktycznego nauczania 

Ministerstwo Zdrowia 
u1. Miodowa 15 
00-952 Warszawa 

Telefon: (22)634 9600 
e-mail: kanceEaria@mz.gDv.p( 
www.mz.gov.pl A A Z 



klinicznego i egzaminowania studentow kierunkow piei^gniarstwo i poloznictwo. 

Powyzsze dziaiania b§d^ wspierane finansowo ze srodk6w unijnych i realizowane 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwoj. W ramach PO WER 

zaplanowano, ze docelowa wartosc wskaznika w 2023 roku - dodatkowa liczba osob, 

ktore dzi^ki wsparciu programu uzyskaj^ uprawnienia do wykonywania zawodu 

piel^gniarki lub potoznej wyniesie 10 625 os6b, natomiast liczba wdro±onych 

program6w rozwojowych na uczelniach prowadz^cych ksztafcenie na kierunkach 

piel^gniarstwo i potoznictwo do roku 2023 zostata okreslona na poziomie 42 

programow. 

Ponadto PO WER przewiduje r6wniez wsparcie ksztatcenia podypiomowego 

piel^gniarek i potoznych (w tym na kursach specjalistycznych dot. wystawiania recept 

przez piel^gnlarki i po\ozne). Docelowa liczba piel^gniarek i poto^nych obj^tych 

ksztatceniem podyplomowym w perspektywie 2014-2020 zostata ustalona na poziomie 

20 tys. piel^gniarek i potoznych, z czego 10 tys. - zgodnie z zatozeniami - b^dzie 

mogto skorzystac ze szkoleri do 2018 roku. 

Uzgodniono ze strong spoteczn^^ stworzenie polityki zatrudnienia piel^gniarek 

i potoznych oraz mechanizmow zapewniaj£[cych wynagrodzenie zgodnie 

z przygotowaniem zawodowym i uzyskanymi kwalifikacjami podyplomowymi poprzez 

systemowe rozwl^zania dot. okreslenia minimalnej liczby i poziomu kwalifikacji kadry 

ptel^gniarskiej dia wszystkich zakresow ^wiadczert i rodzajow komorek 

organizacyjnych, wymienionych w rozporz^dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 

2013 r. IV sprawie swiadczefi gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. 

poz. 1520, z p6zn. zm.) oraz w pozostatych rozporz^dzenlach, okreslonych dIa 

poszczegolnych zakres6w gwarantowanych Swiadczeri opieki zdrowotnej. 

Zaplanowano rowniez przygotowanie rozporz^dzenia w sprawie kryteriow oceny ofert 

dIa poszczegolnych rodzajow swiadczeh, ktore b^dzie miato na uwadze interes 

swiadczeniobiorcow oraz koniecznosc zapewnienia prawidtowego przebiegu 

por6wnania ofert w toku post^powania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie 

swiadczen opieki zdrowotnej. Powyzsze ustalenia sq. realizacj^ postulat6w srodowiska, 

a termin ich realizacji zostaf okreslony na koniec 2015 roku. 

Jednoczesnie na ww. spotkaniu uzgodniono, ze docelowo monitoring specjalistbw na 

potrzeby okreslenia minimalnej liczby piel^gniarek i potoznych w poszczegolnych 

dziedzinach piel^gnlarstwa dia kazdego wojewodztwa b^dzie prowadzony w oparciu 

0 ustaw? o systemie informacji w ochronie zdrowia, ktora przewiduje gromadzenie 

1 przetwarzanie danych w ramach Systemu Monitorowania Ksztalcenia Pracownikow 



IVIedycznych, ktory b^dzie rdwniez narz^dziem stuzqcym ustalaniu priorytetow 

w ksztalceniu podyplomowym piel^gniarek i potoznych. 
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