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Specjalizacje pielęgniarek i położnych Uprawnienia ratownika medycznego

Szkolenia pielęgniarek i położnych

Komunikat w sprawie zmiany wyni-
ków państwowego egzaminu specja-
lizacyjnego w dziedzinie pielęgniar-
stwa operacyjnego

Centrum Kształcenia Podyplomowe-
go Pielęgniarek i Położnych uprzejmie 
informuje, że w wyniku złożonych za-
strzeżeń do zadań egzaminacyjnych 
w dziedzinie pielęgniarstwa opera-
cyjnego przez osoby zdające egzamin 
dnia 12 kwietnia 2018 r. Państwo-
wa Komisja Egzaminacyjna uznała 
w trybie obiegowym za zasadne za-
strzeżenie dotyczące merytorycznej 
poprawności i konstrukcji jednego za-
dania egzaminacyjnego, a tym samym 
uznała, iż zadanie było niepoprawnie 
skonstruowane.

W związku z powyższym Komisja 
podjęła nową uchwałę z dnia 17 lipca 
2018 r. o wynikach przedmiotowego 
egzaminu (§18 ust. 6 Regulaminu Eg-
zaminu Państwowego).

20 lipca 2018 roku

Stanowisko nr 20
Naczelnej Rady Pielęgniarek 

i Położnych 
z dnia 20 czerwca 2018 roku 

w sprawie wykreślenia z projektu 
rozporządzenia Ministra Zdrowia 

zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie świadczeń gwarantowa-

nych z zakresu leczenia szpital-
nego w § 5 ust. 6 pkt. 2 zapisu 

w brzmieniu: ratownika  
medycznego

Naczelna Rada Pielęgniarek i Po-
łożnych po zapoznaniu się z rozpo-
rządzeniem Ministra Zdrowia zmie-
niającym rozporządzenie w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z za-
kresu leczenia szpitalnego 
wnosi o bezwzględ-
ne wykreślenie 
w §1 pkt 3 
d o t y c z ą c y m 
§ 5, w któ-
rym dodaje 
się w ust. 6 
punkt drugi 
w brzmie-
niu: „2) ra-
townika me-
dycznego”.

Uprawnienie ra-
townika medycznego 
do realizacji świadczeń gwa-
rantowanych z zakresu leczenia szpi-
talnego w trybie hospitalizacji, ho-
spitalizacji planowej i hospitalizacji 
jednego dnia jest niezgodne z posia-
danymi kwalifikacjami zawodowymi 
do sprawowania kompleksowej, holi-

stycznej opieki nad pacjentem hospi-
talizowanym.

Kształcenie zawodowe osób wy-
konujących zawód ratownika me-
dycznego było i jest ukierunkowane 
na realizację świadczeń w zakresie 
ratownictwa medycznego. Potwier-
dzeniem powyższego jest fakt, iż 
w uprzednio obowiązującej ustawie 
o Państwowym Ratownictwie Me-
dycznym zawód ratownika medycz-
nego był związany z wykonywaniem 
medycznych czynności ratunkowych 
w systemie Państwowego Ratow-
nictwa Medycznego. Wydane na 
podstawie delegacji tej ustawy roz-
porządzenie zawierało jedynie wy-

kazy medycznych czyn-
ności ratunkowych 

wykonywanych 
przez ratownika 

medycznego 
samodzielnie 
i pod nadzo-
rem lekarza 
systemu.

W ocenie Na-
czelnej Rady 

P i e l ę g n i a r e k 
i Położnych dele-

gowanie uprawnień 
innych niż medyczne 

czynności ratunkowe ratowni-
kom medycznym stwarza ryzyko za-
grożeń bezpieczeństwa zdrowotnego 
pacjentów oraz osób wykonujących 
czynności zawodowe, do których nie 
są przygotowani w toku kształcenia.

Centrum Kształcenia Podyplomo-
wego Pielęgniarek i Położnych 
jako jednostka podległa Ministrowi 
Zdrowia i z upoważnienia Ministra 
Zdrowia sprawująca nadzór nad re-
alizacją kształcenia podyplomowego 
pielęgniarek i położnych informuje, 
że Krajowy Instytut Medyczny pro-
wadzący portal  https://medical.edu.pl 
proponuje pielęgniarkom i położnym 
ukończenie kształcenia podyplomo-
wego metodą e-learning-u, tj. poza 
obowiązującym Systemem Monito-
rowania Kształcenia Pracowników 
Medycznych (SMK) oraz z pominię-
ciem przepisów regulujących system 
kształcenia podyplomowego pielę-
gniarek i położnych, w tym zwłasz-
cza art. 67 ust. 4 pkt. 3), ust. 4a i ust. 
11, art. 71 ust. 2 pkt. 3), art. 72 ust. 2 
pkt. 2), art. 73 ust. 2 pkt. 2), art. 75 
ust. 1 pkt. 2), art. 76 i art. 80 Ustawy 
z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 
pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2018 

r. poz. 123 z późn. zm.) oraz § 40 Roz-
porządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
30 września 2016 r. w sprawie kształ-
cenia podyplomowego pielęgniarek 
i położnych (Dz.U. poz.1761).

W związku z powyższym ukończenie 
kształcenia prowadzonego przez pod-
miot nie posiadający statusu organi-
zatora kształcenia podyplomowego, 
o którym mowa w art. 75 ww. ustawy, 
skutkować będzie brakiem możliwo-
ści zakwalifikowania tego kształce-
nia jako kształcenia podyplomowego 
w rozumieniu ww. ustawy oraz ryzy-
kiem niezakwalifikowania do egzami-
nu państwowego.

Beata Szlendak
Z-ca Dyrektora

Centrum Kształcenia 
Podyplomowego

Pielęgniarek i Położnych

CKPPiP: 
Nieprawidłowe 

pytanie!

Opublikowano wyniki 
egzaminów państwowych 
w sesji wiosennej 2018

DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE 
EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH 
PRZEPROWADZONYCH W SE-

SJI WIOSENNEJ 2018 ROKU

Centrum Kształcenia Podyplomowe-
go Pielęgniarek i Położnych w sesji 
wiosennej 2018 roku zapewniło ob-
sługę organizacyjną 23 egzaminów 
przeprowadzonych przez państwową 
komisję egzaminacyjną w 18 dziedzi-
nach kształcenia. Do egzaminów za-
kwalifikowano 853 pielęgniarki i po-
łożne, natomiast przystąpiło 825 osób. 
Z grupy osób przystępujących wynik 
pozytywny uzyskało 457 pielęgnia-
rek i położnych (55,39%), natomiast 
negatywny - 368 osób, co stanowi 
44,61%.

W sesji wiosennej 2018 r. przeprowa-
dzono:

7 egzaminów państwowych dla 
osób, które ukończyły specjalizację 
w dziedzinie określonej w Rozporzą-
dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 

grudnia 2013 roku w sprawie wykazu 
dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin 
mających zastosowanie w ochronie 
zdrowia, w których może być prowa-
dzona specjalizacja i kursy kwalifika-
cyjne (Dz.U. poz. 1562), rozpoczętą 
od dnia 24 sierpnia 2015 r. Z grupy 
742 pielęgniarek i położnych przystę-
pujących do egzaminu wynik pozy-
tywny uzyskało 385 osób (51,89%). 
Państwowa komisja egzaminacyjna 
przeprowadziła egzaminy w dziedzi-
nie pielęgniarstwa: onkologicznego, 
ginekologiczno-położniczego, opera-
cyjnego, anestezjologicznego i inten-
sywnej opieki, chirurgicznego, inter-
nistycznego oraz neonatologicznego. 
Najwyższą zdawalność, czyli 88,93% 
odnotowano w dziedzinie pielęgniar-
stwa anestezjologicznego i intensyw-
nej opieki, natomiast w dziedzinie 
pielęgniarstwa internistycznego zda-
walność wyniosła tylko 19,67%. Dla 
tej grupy osób test egzaminacyjny 
składał się ze 140 zadań, natomiast 
warunkiem otrzymania pozytywne-
go wyniku egzaminu było uzyskanie 
przez osobę zdającą co najmniej 70% 
prawidłowych odpowiedzi, co stano-
wi 98 punktów. Zgodnie z Regulami-
nem Egzaminu Państwowego obniżo-
no próg zaliczeniowy do 94 punktów 
w odniesieniu do egzaminu w dziedzi-
nie pielęgniarstwa onkologicznego, 
operacyjnego, chirurgicznego oraz 
internistycznego.

16 egzaminów państwowych dla 
osób, które ukończyły specjalizację 
w dziedzinie określonej w Rozpo-
rządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
29 października 2003 r. w sprawie 
wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz 
dziedzin mających zastosowanie 
w ochronie zdrowia, w których może 
być prowadzona specjalizacja i kursy 
kwalifikacyjne oraz ramowych pro-
gramów specjalizacji dla pielęgniarek 
i położnych (Dz.U. Nr 197, poz. 1922 
z późn. zm.), rozpoczętą do dnia 23 
sierpnia 2015 r. Egzaminy te zostały 
zorganizowane dla pielęgniarek i po-
łożnych, o których mowa w § 38 Roz-
porządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
30 września 2016 r. w sprawie kształ-
cenia podyplomowego pielęgniarek 
i położnych (Dz.U. poz. 1761).

Z grupy 83 pielęgniarek i położnych 
przystępujących do egzaminu wy-
nik pozytywny uzyskały 72 osoby 
(86,75%).
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Zapraszamy!

Egzamin państwowy 
pielęgniarek i położnych

"Delegowanie uprawnień 
innych niż medyczne 
czynności ratunkowe 

ratownikom medycznym 
stwarza ryzyko zagrożeń 

bezpieczeństwa zdrowotnego 
pacjentów..."


