Nowy minister zdrowia zapowiada zmiany

COŚ WIELKIEGO!
Na pierwszym posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia, w dniu 1 grudnia 2015 roku, przedstawiono
„Informację Ministra Zdrowia o kierunkach planowanych działań resortu w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli w latach 2015-2019”.
Wystąpienie ministra było rozczarowujące. Zapowiedź rewolucji, zero
konkretów i brak odpowiedzi na pytania o sposób finansowania zmian.
Co powiedział minister o pielę- że nowy minister zdrowia ogranigniarstwie, pielęgniarkach i położ- cza nowe kompetencje pielęgniarek
nych? Między innymi: „W kwestii i położnych, pozbawiając tę grupę
braku pielęgniarek mamy dramat! zawodową kompetencji do ordynaTylko około 30% absolwentów stu- cji bezpłatnych leków dla pacjentów
diów na kierunku pielęgniarstwo powyżej 75 roku życia. Wypowiadapodejmuje wykonywanie zawodu w ne przez ministra zdrowia w powyżPolsce. Trzeba coś z tym zrobić. Coś szym kontekście słowa: „zdajemy
wielkiego”. Minister nie powiedział, sobie wszyscy sprawę z możliwości
co rozumie, mówiąc: „Coś wielkie- jakiegoś hazardu moralnego” wygo”. Warto podkreślić, że minister wołują, delikatnie mówiąc, konsterzdrowia w swoim wystąpieniu nie nację. Więcej o sprawie piszemy na
wspomniał ani razu o normach za- stronie 9 i przytaczamy komentarze
trudnienia pielęgniarek i położnych. użytkowników Portalu www.pieleZnamienne. Przebieg dyskusji na gniarki.info.pl
przedmiotowym posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia przedstawiamy
Mariusz Mielcarek
na stronie 6. Warto także zauważyć,

Warszawa, 16 grudnia 2015 roku. Wicepremier Piotr Gliński odbiera czepki od władz izby pielęgniarek i położnych
Fot. Kancelaria Premiera

Szef senackiej komisji zdrowia powiedział

„Marzę o tym, aby czepki
wróciły do szpitali”
Wa r s z a w a ,
16
grudnia
2015
roku.
Konferencja
poświęcona
problematyce obecnej sytuacji pielęgniarstwa, pielęgniarek i położnych w
Polsce. Głos zabiera przewodniczący
senackiej komisji zdrowia - z zawodu chirurg. Wypowiada następujące
słowa: „Patrzę na te dwa czepki z
sentymentem, co są na stole, i marzę

o tym, aby te czepki wróciły jednak
do szpitali. I mówię, dlaczego. Spotykam się z pielęgniarkami i wiem, że
są one przeciwne tym czepkom. Ale
dlatego, że tych czepków nie widać,
to nie widzimy, że pielęgniarek jest
zdecydowanie za mało”. Podkreślamy - konferencja dotyczy obecnej
sytuacji pielęgniarstwa w Polsce. A
senator podnosi taką kwestię. W tych
słowach wyrażony został sposób podejścia decydentów do pielęgniarek i

położnych w Polsce. Powyższa informacja wywołała dziesiątki komentarzy na www.pielegniarki.info.pl oraz
na naszym fanpage’u na Facebooku.
Przytoczę jeden z nich: „Skoro pielęgniarki wykonują czynności od
salowej po lekarza, to nic dziwnego,
że ludzie nie rozróżniają, kto to taki
ta cała pielęgniarka. Taka jest smutna
prawda. Ta grupa zawodowa jest kojarzona jedynie z archaicznymi elementami stroju”.
Mariusz Mielcarek

Nowe zawody pielęgniarskie?

Asystent lekarza
(pielęgniarstwo zabiegowe)?
W dokumencie pt. „Sprawozdanie z działań
Ministra Zdrowia Mariana Zembali i Współpracowników w okresie od 16 czerwca do 10
listopada 2015 roku”, zamieszczonym
na stronie internetowej ministerstwa
zdrowia, czytamy:
„Wprowadzenie nowych zawodów
pielęgniarskich, w tym rozpoczęcie
prac nad nowym zawodem asystent
lekarza (pielęgniarstwo zabiegowe) –
w ramach kształcenia podyplomowe-

go pielęgniarek, prace nad przygotowaniem programu kształcenia w tym
zakresie”.
Więcej szczegółów w lutowym wydaniu Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych. 	     (mm)

