„Gospodynie” - Komitet Społeczny Spotkanie władz NFZ,
Pielęgniarek Oddziałowych
izby oraz związku
Pielęgniarki z Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach
organizują koncert charytatywny, żeby zebrać pieniądze na… pościel dla pacjentów.
„Wiemy, że szpital ma mnóstwo wydatków i ograniczone fundusze, dlatego chcemy
pomóc” - mówią oddziałowe, które wymyśliły akcję i założyły Komitet Społeczny Pielęgniarek Oddziałowych „Gospodynie”.
Każda z pań oddziałowych czuje się
gospodynią na danym oddziale i dlatego taką przyjęłyśmy nazwę - mówi
ze śmiechem Małgorzata Żółkiewicz
z oddziału ginekologiczno-położniczego. Dodaje, że to pierwsza, ale
nie ostatnia akcja charytatywna, bo
szpital potrzeb ma wiele. Na początku
panie chcą uzbierać środki na zakup
pościeli. Jest to rzecz najbardziej na
co dzień zużywana i eksploatowana
- argumentuje pani Małgorzata. Jej
koleżanka z oddziału internistycznego

Teresa Kłosek dodaje, że szpitalowi
przydadzą się koce, a w przyszłości
także np. materace.
Panie mają mnóstwo energii i zapału. Pomysł zrodził się zaledwie 3 tygodnie temu i niemal od razu był odzew ze strony artystów. Zaplanowano
występy: Młodzieżowego Chóru Rozrywkowego DAFNE, Krzysztofa Respondka, Józefa Jędrusia, Bernadety
Kowalskiej oraz Parafialnego Kwartetu Instrumentalnego z Bobrownik
Śląskich.

Impreza odbędzie się 3 lutego o
19.00 w Tarnogórskim Centrum Kultury, które za darmo udostępni salę.
Jak na prawdziwe gospodynie przystało, panie zadbają również o poczęstunek. Przygotowujemy staropolski
stół. Będą też ciasta, które upieką
pielęgniarki i położne - zapowiada
Małgorzata Szołtysik, oddziałowa z
pediatrii.

Władze związku i izby pip rozmawiały z prezesem NFZ w sprawie tzw. podwyżek pielęgniarek i położnych. Szczegółów nie ujawniono. Komunikat po spotkaniu wydał tylko
NFZ, władze związku i izby milczą!

RMF Anna Kropaczek

Ratownik medyczny na oddziale
Minister zdrowia w dniu 1 lutego 2016 roku przekazał do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego.
W uzasadnieniu do powyższego
projektu napisano: „Ograniczone
możliwości zatrudnienia ratowników
medycznych w systemie ochrony
zdrowia tylko do jednostek systemu
Państwowe Ratownictwo Medyczne, a także poważne braki w zakresie
kadry pielęgniarskiej, spowodowały
konieczność zmiany przepisów w tym
zakresie. Obecne regulacje prawne
umożliwiają ratownikowi medyczne-

mu wykonywanie zawodu również
poza jednostkami systemu. [...] W tej
sytuacji należy określić zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez
ratownika medycznego również poza
jednostkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Przedmiotowe rozwiązania były postulowane od
wielu lat przez środowisko ratowników medycznych. Umożliwienie ratownikom medycznym wykonywania
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zawodu w innych podmiotach leczniczych niż te, które posiadają zespół ratownictwa medycznego bądź szpitalny oddział ratunkowy, może stanowić
uzupełnienie braku wystarczającej
liczby pielęgniarek w systemie ochrony zdrowia”.
Więcej informacji w powyższej
sprawie przedstawimy w kolejnym
numerze Gazety, który zostanie wydany w dniu 7 marca 2016 roku. (mm)

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Tadeusz Jędrzejczyk spotkał się we wtorek (26 stycznia br.) z przedstawicielami
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.
Rozmowy były poświęcone kwestiom
związanym z podwyżkami dla pielęgniarek
i położnych oraz stosowaniem przepisów
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów.
W spotkaniu uczestniczyły Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas, Sekretarz NRPiP Joanna Walewander, wiceprezes NRPiP Teresa Kuziara,
a także I Wiceprzewodnicząca Zarządu

Krajowego OZZPiP Longina Kaczmarska
oraz Członek Zarządu Krajowego OZZPiP
Zofia Czyż. Ze strony Funduszu udział
wzięli Prezes NFZ Tadeusz Jędrzejczyk,
Dyrektor Departamentu Ekonomiczno-Finansowego Dariusz Jarnutowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Świadczeń
Opieki Zdrowotnej   Leszek Szalak oraz
Kierownik Sekcji Podstawowej Opieki
Zdrowotnej i Stomatologii Krzysztof Klichowicz.
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Powyższy komunikat oraz zdjęcie opublikowano na stronie NFZ w dniu 27 stycznia
2016 roku

