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NALENIE ZAWODOWE
Dane statystyczne

Liczba pielęgniarek i położnych - specjalistów

Poniżej publikujemy opracowane przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie dane statystyczne dotyczące liczby osób, które uzyskały tytuł specjalisty w
poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa w latach 2002 - 2014. Zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej pielęgniarka i położna mają obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy
i umiejętności zawodowych oraz prawo do doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego. Jednym z rodzajów przedmiotowego kształcenia jest szkolenie specjalizacyjne zwane specjalizacją. Ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie
w ochronie zdrowia, a także uzyskanie tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

Liczba specjalistów w poszczególnych dziedzinach kształcenia
w latach 2002-2014

3834
3711

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
2. Pielęgniarstwo chirurgiczne

2838

3. Pielęgniarstwo zachowawcze

2553
2387

4. Pielęgniarstwo operacyjne
5. Pielęgniarstwo ratunkowe

1875

6. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej

1456
1446
1400
1381

7. Pielęgniarstwo położnicze
8. Pielęgniarstwo pediatryczne
9. Pielęgniarstwo epidemiologiczne
10. Pielęgniarstwo kardiologiczne
11. Organizacja i zarządzanie
12. Pielęgniarstwo psychiatryczne
13. Pielęgniarstwo onkologiczne
14. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
15. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
16. Pielęgniarstwo neonatologiczne
17. Pielęgniarstwo geriatryczne
18. Pielęgniarstwo nefrologiczne
19. Pielęgniarstwo ginekologiczne
20. Pielęgniarstwo neurologiczne
21. Pielęgniarstwo diabetologiczne
22. Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących
23. Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
24. Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
25. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna dla położnych
26. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna dla pielęgniarek

1051
901
875
799
648
558
465
450
406
293
284
191
182
158
26
23
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Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych

Do ministra zdrowia płyną sygnały...
Na posiedzeniu senackiej komisji
zdrowia w dniu 9 grudnia 2015 roku
minister zdrowia Konstanty Radziwiłł w kontekście tzw. podwyżek pielęgniarek powiedział:
„Ale, proszę Państwa, tutaj problem
się nie kończy, dlatego że odzywają się
inne grupy pracownicze. Zacznę zaskakująco od lekarzy. Okazuje się, że
w niektórych placówkach pojawiły się
takie sytuacje, że w wyniku podwyżek
pielęgniarki będą zarabiać więcej niż

lekarze. I takie sygnały też do mnie dotarły. Tak, że to pokazuje tylko, że ten
problem naprawdę jest zawiły i skomplikowany”.
Już w poprzednim numerze Gazety
pielęgniarki.info.pl w artykule „Demontują” tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych pisaliśmy, że w ramach
konsultacji publicznych do projektu
rozporządzenia ministra zdrowia w
sprawie tzw. podwyżek swoje uwagi zgłosili Pracodawcy RP. Cytujemy

Łączna liczba specjalistów 30.191 pielęgniarek i położnych

fragment zgłoszonych uwag: „[…]
Wielu świadczeniodawców odpowiedzialnie podchodzi do wynagradzania
personelu pielęgniarskiego i oferuje
im bardzo dobre wynagrodzenie. Podmioty te wg naszej wiedzy nie były
zainteresowane środkami z NFZ, gdyż
ich przyjęcie oznaczałoby, że wynagrodzenie pielęgniarek przewyższyłoby
wynagrodzenie lekarzy [...]”. Widać, że
minister wsłuchuje się w opinie docierające do ministerstwa...
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