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Pielęgniarka systemu a ratownik

Minister Radziwiłł zdegradował pielęgniarki systemu
W maju br. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie kompetencji
ratowników medycznych. Jego pełną treść publikujemy na stronie obok. Skutek?
Pielęgniarka i pielęgniarz systemu mają mniejsze kompetencje niż... ratownik. Ta
absurdalna sytuacja jest wynikiem świadomych działań resortu zdrowia, kierowanego przez ministra Konstantego Radziwiłła.
Dla zobrazowania zaistniałej sy- został ten zawód w tym momencie przygotowany na dzisiejszym kietuacji przytaczamy fragment dys- znów zdegradowany. Ratownik bę- rownictwie, który mamy dzisiaj
kusji, która miała miejsce w Sejmie dąc pod kierownikiem pielęgniarki o 14 przewidziany do akceptacji,
w dniu 18 maja 2016 roku podczas już nie może być pod kierownikiem do przedłożenia kierownictwu do
spotkania Parlamentarnego Zespołu pielęgniarki w systemie pogotowia akceptacji, do krótkich konsultacji
ds. pielęgniarek, położnych i innych ratunkowego, ponieważ pielęgniar- wewnątrzresortowych i myślę, że
pracowników opieki zdrowotnej.
ka mając mniejsze kompetencje nie również krótkich zewnątrzresortoPoniższe wypowiedzi cytujemy w może mu wydawać poleceń. To jest wych. Ten projekt będzie jeszcze
oryginalnym brzmieniu – na pod- tylko jeden przykład.”
prawdopodobnie, z uwagi na biestawie transmisji wideo, zamieszżącą sytuację związaną z brakiem
czonej na stronie Sejmu Rzeczypo- Beata Cholewka - Dyrektor De- kompetencji ratowników i pielęspolitej Polskiej.
partamentu Pielęgniarek i Położ- gniarek systemów, w tym momennych w Ministerstwie Zdrowia:
cie również do możliwości podawaPoseł Bernadeta Krynicka – prze- „Dziękuję bardzo. Witam też nia czynników krzepnięcia, z uwagi
wodnicząca Zespołu:
wszystkich Państwa serdecznie i na tę bieżącą sytuację związaną z
„Chodzi nam, pielęgniarkom i po- dziękuję za zaproszenie. Chciała- tą nieszczęśliwą historią, która w
łożnym, o to, abyśmy nie miały tych bym uspokoić po prostu tę kwestię mediach była też nagłośniona. Ten
kompetencji mniejszych od ratow- i ten problem informując, że projekt projekt będzie prawdopodobnie
ników medycznych. Pielęgniarki i rozporządzenia, który absolutnie jeszcze, mówię o tej pielęgniarpołożne w tej chwili są wykształ- wyrównuje kompetencje pielęgnia- skiej części, prawdopodobnie na
cone, wyspecjalizowane, niestety rek i położnych jest już gotowy i dzisiejszym kierownictwie, albo w

ramach wewnętrznych konsultacji
po prostu będzie dołożona ta kompetencja jeszcze jedna z tym związana. Natomiast, no to jest kwestia,
będzie właśnie uzgadniana wewnątrz resortu à propos właśnie tej
czynności. Natomiast projekt jest
przygotowany, jest on przygotowany w takim, że tak powiem... z taką
intencją, żeby wszystkie te kompetencje, które otrzymali ratownicy
były identyczne i w lustrzanym odbiciu właściwie mówiły o kompetencjach pielęgniarki systemu. Niestety narzędziem do regulacji tych
kompetencji pielęgniarek systemu
nadal pozostaje rozporządzenie o
samodzielnych czynnościach bez
zlecenia, ponieważ przy pracach
nad ustawą o systemie ratownictwa, no... jakby... przy tej zmianie zasadniczej, która rozszerzała
kompetencje ratowników też przy
okazji, no... nie było propozycji w
tym poselskim projekcie rozszerzania ustawy o wydanie delegacji do

czynności pielęgniarki systemu, w
ramach tej ustawy, która systemowo reguluje kwestie całości systemu ratownictwa medycznego. Myślę, że przy kolejnym etapie prac,
czy w ogóle przy pracach nad tą
ustawą, pojawienie się tej delegacji,
do wydania tego rozporządzenia
spowoduje naturalną konsekwencję przeniesienia rozporządzenia o
czynnościach ratunkowych pielęgniarki do ustawy o państwowym
ratownictwie medycznym i tam
już będą regulowane te wszystkie
kwestie. Tymczasem posiłkujemy
się tym rozporządzeniem, które jest
możliwe do wydania tego rozporządzenia. Na bazie tego rozporządzenia również dotychczas regulacje
dotyczące pielęgniarek systemu
były... były właśnie podejmowane,
więc tylko mam taką informację do
zakomunikowania, że ten problem
jest po prostu...”
źródło: sejm.gov.pl
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Uzupełniają braki czy zastępują?

Na oddziale IOM dyżuruje dwóch ratowników.
Nie ma żadnej pielęgniarki!
Minister zdrowia podpisał rozporządzenie, zgodnie z którym ratownicy mogą wykonywać świadczenia medyczne na oddziałach szpitalnych. To rozporządzenie publikujemy na stronie 5. Konstanty Radziwiłł uzasadniał, że „ratownicy uzupełnią braki w kadrze pielęgniarskiej”. Natomiast wszyscy zdawali sobie
sprawę, że rzeczywistość będzie wyglądała inaczej – ratownicy w pełni będą zastępować pielęgniarki na stanowiskach pracy. Mamy tego pierwsze symptomy...
Posiedzenie
Parlamentarnego
Zespołu ds. pielęgniarek, położnych i innych pracowników opieki
zdrowotnej w dniu 27 kwietnia.
Zofia Małas – prezes Naczelnej
Izby Pielęgniarek i Położnych:
„Już mamy problem niesamowity, bo jak ja słyszę, że na oddziale
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anestezjologicznym, w dużym szpitalu (nie będę wymieniać miasta),
w dużym mieście wojewódzkim,
jest dwóch ratowników na nocnym
dyżurze i żadnej pielęgniarki, to jest
to dla mnie zagrożenie życia tych
pacjentów na OIOM...”
Konstanty Radziwiłł – minister
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zdrowia:
„Chciałem powiedzieć Pani Prezes,
że jeżeli jest tak rzeczywiście, że
jest jakiś OIOM, na którym pracuje
dwóch pracowników i nikt więcej,
to po prostu to jest łamanie zasad
kontraktu i poproszę po prostu o
konkretny sygnał jednak, gdzie to
było... nie, nie ustnie, tylko poproZ

E

szę to na piśmie i my tam wyślemy
kontrolę i ta praktyka z całą pewnością się skończy, bardzo mocno
to podkreślam. Co więcej, ja bym
powiedział, że wiedza na ten temat
bez ujawniania tego faktu jest już
na granicy odpowiedzialności sama
w sobie. Tak, że... bardzo proszę,
jeśli taki zarzut pada, to żeby on się
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skonkretyzował. Bardzo proszę o
pismo w tej sprawie i z całą pewnością my tego nie zostawimy tak, jak
Pani mówiła.”
Zofia Małas – prezes Naczelnej
Izby Pielęgniarek i Położnych:
„Panie Ministrze, ja dałam tylko jeden z przykładów... proszę mi wierzyć, proszę mi wierzyć...”
Konstanty Radziwiłł – minister
zdrowia:
„Pani zna więcej tych przykładów,
proszę o listę tych przykładów.”
Poseł Bernadeta Krynicka – przewodnicząca Zespołu:
„Ja bardzo proszę... Pani Zofia Małas przygotuje listę szpitali, gdzie
tak się praktykuje, niezgodnie z
prawem...”
źródło: sejm.gov.pl
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