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Rząd - braki w kadrze pielęgniarskiej
uzupełnimy ratownikami medycznymi! (3)
Informacje z Konferencji Uzgodnieniowej

Informacja autorstwa Ogólnopolskiego Związku
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
W dniu 1 kwietnia 2016 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyła się konferencja uzgodnieniowa dotycząca
projektu rozporządzenia Ministra
Zdrowia w sprawie medycznych
czynności ratunkowych i świadczeń
zdrowotnych innych niż medyczne
czynności ratunkowe, które mogą
być udzielane przez ratownika medycznego. W uzasadnieniu dokumentu czytamy, że rozszerzenie
zakresu czynności dla ratownika
medycznego pozwoli na wsparcie
i uzupełnienie liczby pielęgniarek w
systemie ochrony zdrowia. OZZPiP
przedstawił swój sprzeciw wobec
takich działań, podtrzymał zgłoszo-

ne wcześniej w opinii do projektu ratownika medycznego, 2. Meliczne uwagi, które
dyczne czynnow większości nie
ści ratunkowe,
zostały uwzględktóre mogą być
nione. Do dokuudzielane samoOZZPiP przedstawił swój
mentu
zostało
dzielnie przez
sprzeciw wobec takich
zgłoszonych
ratownika medziałań, podtrzymał zgłoprzez różne poddycznego pod
mioty
łącznie
nadzorem lekaszone wcześniej w opinii do
510 uwag i wniorza, 3. Świadprojektu liczne uwagi, które
sków. Rozporzączenia
zdrow większości nie zostały
dzenie zawiera 4
wotne
inne
niż
uwzględnione.
załączniki:
medyczne czyn1. Medyczne
ności ratunkoczynności ratunwe, które mogą
kowe, które mogą
być udzielane sabyć udzielane samodzielnie przez modzielnie przez ratownika medycz-

nego, 4. Świadczenia zdrowotne inne
niż medyczne czynności ratunkowe,
które mogą być udzielane przez ratownika medycznego na zlecenie.
Uwagi związku do załącznika 1 i
2 pokrywały się z innymi i zostały
uwzględnione. Została rozszerzona
lista leków do samodzielnego podawania m.in. o leki: do zabezpieczenia OZW w czasie transportu do
ośrodków wysokospecjalistycznych
(clopidogrelum = plawix, heparyna),
leki p-bólowe, uspokajające. Najwięcej kontrowersji wywołało omówienie załączników nr 3 i 4, czyli
świadczeń zdrowotnych, które mogą
być udzielane poza systemem PRM.

Świadczenia zdrowotne są identyczne z medycznymi czynnościami ratunkowymi . Nasze uwagi do zał. 3,
4 ,5 nie zostały uwzględnione, poza
jedną: co do zakładania sondy i płukania. W czasie konferencji uzgodnieniowej mieliśmy możliwość argumentacji co do zasadności naszych
poprawek i uwag. Departament MZ
uzgodnione poprawki naniesie i jeszcze raz prześle do wiadomości stronom biorącym udział w opiniowaniu
projektu.
źródło: www.ozzpip.pl
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Informacja autorstwa Krajowego Związku Zawodowego
Pracowników Ratownictwa Medycznego
1 kwietnia br. w Ministerstwie Zdro- co ułatwiło sprawne procedowanie
wia odbyła się Konferencja Uzgod- rozporządzenia. [...] Podczas poprzenieniowa dotycząca rozporządzenia dzających Konferencję konsultacji
w sprawie medycznych czynności publicznych (trwających do 22 luteratunkowych i świadczeń zdrowot- go) i do samej Konferencji byliśmy
nych innych niż medyczne czynności świadkami histerycznych zachowań
ratunkowe, które mogą być udziela- działaczek organizacji pielęgniarne przez ratownika medycznego. skich. W licznych wypowiedziach
Konferencja trwała
widoczna była maprawie 6 godzin,
łostkowość granipodczas których
cząca ze śmieszNie ma więc mowy o tym,
przeanalizowano
nością,
zawód
by pielęgniarki zostały
uwagi wniesione
ratownika
mezastąpione przez ratownido Ministerstwa
dycznego był poków medycznych, to czysta
Zdrowia w trakniżany i dyskredemagogia i niepotrzebne
cie konsultacji
dytowany. Panie
skłócanie obu środowisk
publicznych. W
pielęgniarki (akmedycznych. Ratownicy
tym miejscu natywistki) wystależy pochwalić
wiły same sobie
medyczni nie po to wyurzędników Miświadectwo, chybierali swój zawód, by
nisterstwa Zdroba lecząc swoje
pracować na oddziałach
wia za świetne
bliżej
nieokreszpitalnych, szczególnie
i odpowiednio
ślone
kompleksy
tych zachowawczych.
wcześniejsze
w stosunku do
przygotowanie
zawodu ratownitabeli uwag (poka medycznego.
nad 130 stron uwag samych organi- Osoby sygnujące swoim nazwiskiem
zacji i podmiotów konsultujących), pisma na temat uprawnień zawo-

dowych ratowników medycznych szpitalne przed ratownikami mewielokrotnie skompromitowały się dycznymi – chcą, by pracowali oni
brakiem znajomości kwalifikacji tylko w karetkach i SOR-ach. Prazawodowych ratowników medycz- gnę po raz kolejny przypomnieć, że
nych i szczegółowych programów pielęgniarka i ratownik medyczny to
kształcenia i praktyk. Byliśmy
dwa osobne, różne, samodzielświadkami żenującej
ne zawody medyczne
mowy nienawiści
i nie jest możliwa
W licznych
przedstawicieli
ich wzajemna zawypowiedziach wijednego zawostępowalność.
doczna była małostkowość
du do drugieGrupa zawogranicząca ze śmiesznością,
go.
Nawet
dowa pielęnie
mam
gniarek nie
zawód ratownika medycznego
ochoty
na
może blokobył poniżany i dyskredytowany.
przedstawiawać rozwoju
Byliśmy świadkami żenującej
nie tych osób,
innej grupy
mowy nienawiści przedstawibo niczemu by
z
awodowej.
cieli jednego zawodu do
to nie służyło.
Strach działadrugiego.
Kompetencje raczek pielęgniartownika medycznego
skich organizacji jest
zapisane w projektowaniczym nieuzasadniony,
nym rozporządzeniu nijak się mają bo pielęgniarek i położnych jest
do kompetencji pielęgniarek. Wiele ponad dwudziestokrotnie (!) więcej
czynności związanych z pacjentem niż ratowników medycznych. Podanadal będzie mogła wykonać TYL- je się, że pielęgniarek i położnych
KO pielęgniarka. Pielęgniarki (ak- jest ok. 300 tysięcy, a ratowników
tywistki NRPiP, PTP i OZZPiP) jak medycznych ok. 14 tysięcy. Nie ma
twierdzy bronią wejścia na oddziały więc mowy o tym, by pielęgniarki

zostały zastąpione przez ratowników medycznych, to czysta demagogia i niepotrzebne skłócanie obu
środowisk medycznych. Ratownicy
medyczni nie po to wybierali swój
zawód, by pracować na oddziałach
szpitalnych, szczególnie tych zachowawczych. Jeżeli jednak kierujący podmiotami leczniczymi, a w
szczególności szefowie oddziałów
szpitalnych stwierdzą, że potrzebują
ratownika medycznego do pracy na
oddziale, to nie można tego zabraniać przez okrojenie uprawnień zawodowych. [...] W toku obrad podczas Konferencji Uzgodnieniowej
słychać często było łabędzi śpiew
środowiska pielęgniarskiego dotyczący poszczególnych uprawnień
ratowników medycznych, negowane
było prawie wszystko, szczególnie
możliwość udzielania świadczeń
zdrowotnych. [...]
Roman Badach-Rogowski
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