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Promocja zawodu oraz specjalizacji pielęgniarek

Pielęgniarstwo 2019

Będą promować zawód pielęgniarki za 3/4 miliona złotych
Prowadzenie w mediach kampanii
ukazującej pozytywny wizerunek
zawodów i różnorodność pracy pielęgniarki i położnej oraz zachęcającej
do wyboru tych zawodów
W ramach realizacji Strategii na rzecz
rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa
w Polsce Ministerstwo Zdrowia planuje
przeprowadzenie kampanii społecznej,
której celem będzie:
1. poinformowanie społeczeństwa, dlaczego warto zostać pielęgniarką lub
położną,
2. pokazanie atrakcyjności i wieloprofilowości zawodu pielęgniarki lub położnej,

3. promocja Dnia Pielęgniarki i Dnia
Położnej w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki/Położnej,
4. przedstawienie pielęgniarki/położnej
jako profesjonalistki wykształconej na
poziomie wyższym, dobrze przygotowanej do szeroko rozumianego pielęgnowania, obejmującego osoby w
różnym wieku, stanie zdrowia, miejscu
zamieszkania, pracy lub nauki,
5. zaprezentowanie samodzielności
zawodowej pielęgniarek i położnych
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych (m.in. samodzielne zlecanie i
kontynuowanie leków oraz wyrobów

medycznych, kierowanie na badania
diagnostyczne),
6. wzmocnienie prestiżu zawodów pielęgniarki i położnej,
7. zachęcenie młodych obywateli do
wybrania zawodów pielęgniarki i położnej,
8. przedstawienie informacji o działaniach Ministerstwa Zdrowia podejmowanych w ramach Strategii na rzecz
rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa
w Polsce.
Kampania powinna mieć zasięg ogólnopolski. Termin realizacji: od I
kwartału 2018 r. – cyklicznie w miarę

potrzeb do 2021 r. z możliwością kontynuacji w latach kolejnych. Podmiot
odpowiedzialny: MZ we współpracy z
NRPiP, OZZPiP, PTP, PTPoł, podmiotami leczniczymi oraz innymi zainteresowanymi podmiotami.
źródło: Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce
Natomiast wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko w dniu 14 lutego
poinformowała o przewidzianych nakładach finansowych, które zostaną
przeznaczone na promocję zawodów
pielęgniarki i położnej:

Pielęgniarki z kilkoma specjalizacjami
Pielęgniarki i położne mają prawo i
obowiązek stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności.
Podstawą prawną kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych
jest ustawa o zawodach pielęgniarki i
położnej oraz rozporządzenie ministra
zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.
Ustawa określa cztery rodzaje kształcenia podyplomowego: szkolenie specjalizacyjne (specjalizacja), kurs kwalifikacyjny, kurs specjalistyczny, kurs
dokształcający. Minister zdrowia w
2015 r. zmniejszył liczbę dziedzin specjalizacji.
Jednakże ze względu na postulat wprowadzenia modułowego systemu kształcenia podyplomowego w toku prac
Zespołu wskazano, że liczba dziedzin
specjalizacji i innych obszarów kształcenia powinna ponownie zostać zweryfikowana.
Wskazano też potrzebę dalszej ewaluacji programów kształcenia podyplomowego w zakresie treści i wymiaru

godzin kształcenia, wprowadzenia
systemu modułowego, e-learningu oraz
wprowadzenia mentora jako istotnego
ogniwa rozwoju zawodowego i poprawy jakości kształcenia praktycznego.
W celu upowszechnienia metody e-learningowej niezbędne jest zbudowanie
platformy edukacyjnej przeznaczonej
dla pielęgniarek i położnych. Aktualnie
brakuje jednolitego systemowego rozwiązania w tym zakresie.
Szkolenia specjalizacyjne pielęgniarek
i położnych są corocznie (od 2003 r.)
dofinansowywane przez ministra właściwego do spraw zdrowia ze środków
publicznych przeznaczonych na ten cel
w budżecie państwa.
Od 2009 r. kwota środków finansowych przeznaczona na dofinansowanie
szkoleń specjalizacyjnych z budżetu
państwa wynosi corocznie około 8
mln zł. Kwota ta jest niewystarczająca
w stosunku do potrzeb i powinna być
sukcesywnie zwiększana, z przeznaczeniem na dofinansowanie również innych form kształcenia podyplomowego
pielęgniarek i położnych, np. kursów

kwalifikacyjnych.
W świetle obowiązujących przepisów
prawa pielęgniarki i położne, które odbyły specjalizację ze środków publicznych, mogą ubiegać się o dopuszczenie
do kolejnej specjalizacji dofinansowywanej z budżetu państwa po upływie
pięciu lat od zakończenia poprzedniej
specjalizacji. Przyczynia się to do występowania niekorzystnego zjawiska
ukończenia przez pielęgniarki lub położne kilku (minimum od dwóch do
pięciu) dziedzinowo różnych specjalizacji, dofinansowywanych ze środków
publicznych, z czego druga lub kolejna
specjalizacja zazwyczaj nie jest wykorzystywana w systemie ochrony zdrowia, z uwagi na niezgodność z profilem
aktualnego zatrudnienia. Taki stan rzeczy dotyczy około 2000 pielęgniarek i
położnych.
źródło: Strategia na rzecz rozwoju
pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce
Wybrał: Mariusz Mielcarek

Izba i Związek PiP
ramię w ramię z Ministerstwem?!
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tysięcy!) w latach 2013-2018, zaskoczenie wzbudza także odpowiedź pani
wiceminister zdrowia Józefy Szczurek-Żelazko, której udzieliła w dniu 14
lutego na interpelację poselską. Cytuję:
„Mając na uwadze m.in. powyższe
działania i stopniowo zwiększającą
się od 2014 roku liczbę aktywnych
zawodowo pielęgniarek (wzrost o
13 417 pielęgniarek na koniec 2018 r.)
Minister Zdrowia wprowadził normy
zatrudnienia dla personelu pielęgniarskiego w rodzaju świadczeń zdrowotnych - leczenie szpitalne”.

Wobec powyższego należy postawić
pytania: czy już jest znana rzeczywista
liczba pielęgniarek i położnych oraz
skąd wiceminister zdrowia oraz prezes
izby pip znają liczbę pielęgniarek i położnych za rok 2013 i rok 2014, skoro
nie była znana za te lata „rzeczywista
liczba” pielęgniarek i położnych. Bez
odpowiedzi na powyższe pytania dane
liczbowe przedstawione na konferencji
należy traktować z przymrużeniem oka
oraz w kategorii działań propagandowych.

Na zakończenie zacytuję słowa ministra zdrowia z dnia 1 grudnia 2015
roku: "W kwestii braku pielęgniarek
mamy dramat! (…) Trzeba coś z tym
zrobić. Coś wielkiego!"
Szkoda, że związek i izba pip z roli recenzenta działań ministerstwa zdrowia
weszły w rolę zausznika „dobrej zmiany”, która ochronę zdrowia zamienia
w służbę zdrowia. Stał się organizacją
prorządową. To źle wróży naszym zawodom: pielęgniarki i położnej.
Mariusz Mielcarek

"Celem kampanii będzie również poinformowanie społeczeństwa, dlaczego
warto zostać pielęgniarką. Zaprezentowana zostanie nowoczesna forma
kształcenia na kierunku pielęgniarstwo,
atrakcyjność wykonywania zawodu,
samodzielność w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych. Kwota przeznaczona na promocję zawodu pielęgniarki/położnej w ramach ww. projektu wynosi obecnie 728 711,24 zł".
Wybrał: Mariusz Mielcarek

Legalne szkolenia?
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi realizacji kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych
metodą e-learning-u Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i
Położnych informuje, że kształcenie
podyplomowe w ramach szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych prowadzone jest na podstawie programów
kształcenia zatwierdzonych przez Mi-
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nistra Zdrowia. Treści ww. programów
w części: "Sposób realizacji" nie przewidują metody e-learning-u.
Beata Guzak
Dyrektor
Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych
Jacek Chojnacki
Radca Prawny

L

A

M

A

