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R E K L A M A

Świętujemy Międzynarodowy 
Dzień Pielęgniarki i Położnej

 16 maja w Ministerstwie Zdrowia 
odbyło się spotkanie z okazji Mię-
dzynarodowego Dnia Pielęgniarki i 
Położnej z udziałem ministra zdrowia 
Konstantego Radziwiłła i wicemini-
ster Józefy Szczurek-Żelazko. Wzięły 
w nim udział pielęgniarki - posłanki 
na Sejm RP oraz przedstawiciele: sa-
morządu zawodowego pielęgniarek i 
położnych, Ogólnopolskiego Związku 
Zawodowego Pielęgniarek i Położ-
nych, Polskiego Towarzystwa Pielę-
gniarskiego, Polskiego Towarzystwa 
Położnych oraz konsultanci krajowi 
w dziedzinach pielęgniarstwa i po-
łożnictwa, laureaci Ogólnopolskiego 
Konkursu „Pielęgniarka Roku 2016” i 
konkursu „Położna na medal”.

Wyzwania współczesnego 
pielęgniarstwa

 Minister zdrowia złożył najser-
deczniejsze życzenia i podziękował 
za wszystkie działania dotychczas po-
dejmowane na rzecz pielęgniarstwa i 
położnictwa w naszym kraju.
 W swoim wystąpieniu zauważył, 
że wyzwania dla służby zdrowia, w 
tym także dla pielęgniarstwa, są coraz 

większe. W ocenie ministra Radziwił-
ła najpoważniejszym wyzwaniem jest 
niedobór pielęgniarek i położnych.
 Minister zwrócił uwagę, że należy 
na nowo zdefiniować kompetencje w 
systemie służby zdrowia, w tym kom-
petencje pielęgniarek i  położnych 
z wykształceniem wyższym. W ten 
sposób odniósł się do pomysłu utwo-
rzenia nowego zawodu medycznego, 
będącego zawodem pomocniczym dla 
zawodu pielęgniarki w systemie opie-
ki zdrowotnej.
 Wiceminister zdrowia Józefa 
Szczurek-Żelazko wyraziła radość z 
okazji powołania Zespołu ds. opra-
cowania strategii na rzecz rozwoju 
pielęgniarstwa i położnictwa. „Mam 
nadzieję, że uda nam się wyznaczyć 
strategię, która będzie odpowiadać 
potrzebom społeczeństwa” – mówiła. 
Wiceminister nakreśliła najważniejsze 
cele pracy zespołu, którym ma kiero-
wać. Priorytetem jest wprowadzenie 
takich zmian, które poprawią sytu-
ację zawodową pielęgniarek, stworzą 
warunki do rozwoju i zagwarantują 
wysoką jakość usług pielęgniarskich i 
położniczych.

Szanowne Panie Pielęgniarki, 
Panowie Pielęgniarze,
Szanowne Panie Położne, 
Panowie Położni,
 z okazji Międzynarodowego Dnia 
Pielęgniarki i Dnia Położnej składam 
Państwu wyrazy najwyższego szacun-
ku i uznania za codzienny trud wyko-
nywania niełatwej pracy, wymagają-
cej poświęcenia, odpowiedzialności i 
bez wątpienia - miłości do drugiego 
człowieka.
 Dziękuję za Państwa serce, cierpli-
wość oraz profesjonalizm. Tylko Wy 
wiecie, jak połączyć fachową wiedzę i 
umiejętności z serdecznością i wspar-
ciem. Jan Paweł II powiedział: „Cha-
rakter pomocy niesionej choremu, 

jego pielęgnacji sprawia, że mamy 
do czynienia nie tyle z zawodem, co 
właśnie z powołaniem”. To zawód 
obdarzany wielkim zaufaniem spo-
łecznym, który wymaga wyjątkowych 
predyspozycji oraz ogromnej wiedzy i 
umiejętności.
 Proszę przyjąć życzenia dobrego 
zdrowia, szczęścia w życiu osobistym 
i zawodowym oraz tego, aby każdy 
dzień Państwa heroicznej pracy niósł 
ze sobą poczucie pełnienia wspaniałej 
służby drugiemu człowiekowi.

Józefa Szczurek-Żelazko
Sekretarz stanu 
w Ministerstwie Zdrowia

Ostatnio na Portalu w komenta-
rzach na dobre zadomowiło się 
sformułowanie - "pazerne". Od ilu 
godzin pracy w miesiącu zaczyna 
się "pazerność"? Może jakieś pro-
pozycje?
 "Pazerne"... Takie określenie pada 
ostatnio w wielu komentarzach pod 
artykułami. Jest ono używane w kon-
tekście pielęgniarek i położnych, które 
pracują na więcej niż jednym etacie, 
na umowach zleceniu czy umowach 
kontraktowych.
Spojrzałem do słownika i czytam: pa-
zerny - chciwy, zachłanny...
Rozumiem, że te "pazerne" pielę-
gniarki i położne z jednego stałego 
źródła zatrudnienia mają takie środki 
finansowe, które pozwalają na utrzy-
manie rodziny, opłacenie rachunków 
i spłacanie zaciągniętych kredytów. 
Pomimo to, popychane pazernością, 
biegają do dodatkowej roboty. Tak so-
bie. Bo tak lubią. 

Państwowy system upodlenia pielę-
gniarek i położnych doprowadził do 
sytuacji, że środki finansowe z jed-
nego źródła zatrudnienia, lub jak kto 
woli, z pracy w wymiarze 170 godzin 
miesięcznie, nie wystarczają na utrzy-
manie rodziny, opłacenie rachunków i 
spłacanie zaciągniętych kredytów. 
Pazerne?
Czy obrotne? Przedsiębiorcze? Praco-
wite? 
Dlatego używanie wobec pielęgniarek 
i położnych sformułowania "pazerne" 
nosi znamiona dyskredytacji naszej 
grupy zawodowej. Widocznie komuś 
na tym zależy...
Ostatnio na jednym z portali społecz-
nościowych przeczytałem, że "pielę-
gniarki i położne są pazerne, bo otrzy-
mują dodatki brutto brutto, a nasza 
grupa zawodowa - nie".

Mariusz Mielcarek

Co roku 12 maja - szopka. Wma-
wia się pielęgniarkom i położnym w 
dniu ich święta, że osoby wykonują-
ce te zawody "pełnią służbę" i mają 
"poczucie misji". To nieprawda. 
Nie pełnią żadnej służby i nie mają 
poczucia pełnienia żadnej misji. Po 
prostu chcą pracować w normal-
nych warunkach i być wynagradza-
ne jak profesjonaliści!

 Od kilku ładnych lat na Portalu Pie-
lęgniarek i Położnych publikuję w dniu 
12 maja ten sam tekst. Mamy 12 maja 
2017 roku. Lecimy...
 Wobec innych zawodów, jak górnik, 
informatyk, cukiernik, stoczniowiec, 
nikomu do głowy nie przychodzi mó-
wienie o misji, powołaniu. W społecz-
nej świadomości to "normalne" zawody.
Natomiast mówienie o "misji" i "po-
wołaniu" wobec osób wykonujących 
zawód pielęgniarki, pielęgniarza, 
położnej, położnego odbieram jako 
głoszenie tezy, że osoby te powinny 
wykonywać zawód niezależnie od po-
ziomu ich wynagradzania oraz warun-
ków jego wykonywania. Z założenia 
mają się poświęcać!
 Po raz kolejny muszę wysłuchi-
wać, że zawód pielęgniarki i położnej 
to "misja" i "powołanie". Głoszenie 
takich stwierdzeń odbieram jako wpi-
sywanie się w nurt przyzwolenia dla 
lekceważenia ponaddwustutysięcznej 
rzeszy osób wykonujących te zawo-
dy w Polsce! Od kadry zarządzającej 
podmiotami leczniczymi po ministra 
zdrowia, czego nasza grupa zawodowa 
doświadcza na co dzień.
 Zawód pielęgniarki i położnej to za-
wód taki sam, jak inne!
 Jako czynny zawodowo pielęgniarz 
z dużym niesmakiem słuchałem pięk-
nych słów o "słusznym szacunku 
dla pracy pielęgniarek i położnych", 
"ogromnym szacunku dla pracy i do-
konań" - wypowiadanych z okazji dnia 
8 maja i 12 maja. Nie chcę takiego sza-
cunku podszytego totalną hipokryzją! 
Chcę takiego systemu ochrony zdro-
wia, który będzie mnie traktował i wy-
nagradzał jak profesjonalistę. Nie chcę 
takiego systemu ochrony zdrowia, 
który podobno jest biedny jak mysz 
kościelna, a opłaca jeden dyżur lekar-
ski kwotą wyższą niż pielęgniarska jał-
mużna za cały miesiąc pracy. Nie chcę 
takiego systemu ochrony zdrowia, 
który wypłaca "kierującym oddziałami 
szpitalnymi" milionowe dywidendy od 
wartości kontraktów z NFZ, a pielę-
gniarkom protestującym przez ponad 
20 dni "organ założycielski szpitala" 
rzuca jak ochłap 100 złotych brutto 
jako wzrost pielęgniarskiej jałmuż-
ny. Tak funkcjonujący rynek ochrony 
zdrowia ma znamiona przestępczego 
systemu, który uwłaszczył się na bazie 
ogólnonarodowego majątku, jaki sta-
nowiły jeszcze nie tak dawno szpitale 
i przychodnie!

Mariusz Mielcarek

Minister Radziwiłł świętował Dzień Pielęgniarki (12 maja) - w dniu 16 maja 
(!). W tym dniu  odbyło się także pierwsze posiedzenie ministerialnego ze-
społu ds. opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położ-
nictwa w Polsce. Poniżej publikujemy informację zamieszczoną na stronie 
ministerstwa zdrowia.  

Wiceminister zdrowia (pielęgniarka) pisze do nas, iż "charakter naszej pra-
cy sprawia, że mamy do czynienia nie tyle z zawodem, co właściwie z powoła-
niem" oraz życzy nam tego, aby "każdy dzień Państwa heroicznej pracy...".
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