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Rozpoczęcie specjalizacji 
a doświadczenie zawodowe

Jedyna taka wyszukiwarka w internecie

Komisja Nauki, Kształcenia i Rozwoju Zawodowego 
przygotowała wniosek do władz izby pip w sprawie 
zmiany przepisów dotyczących wymogów doświad-

czenia zawodowego przy przystępowaniu do specjalizacji. Poniżej prezen-
tujemy przedmiotowy wniosek wraz z  komentarzem redakcyjnym.

Portal Pielęgniarek i Położnych uruchomił wyszukiwarkę szkoleń – szkolenia.pielegniarki.
info.pl. Dzięki niej można w prosty sposób uzyskać informację o organizatorach kształcenia 
podyplomowego oraz o kosztach poszczególnych kursów.

 Komisja podkreśla, że obecne prze-
pisy dotyczące wymogu doświadcze-
nia zawodowego dla pielęgniarki lub 
położnej, która przystępuje do spe-
cjalizacji, wymagają wykonywania 
zawodu przez co najmniej 2 lata w 
okresie ostatnich 5 lat. Przepisy nie 
precyzują, w jakich obszarach pielę-
gniarstwa. Nowelizacja polegałaby na  
doszczegółowieniu, iż doświadczenie 
zawodowe w tych okresach dotyczy-
łoby dziedziny pielęgniarstwa, która 
byłaby przedmiotem specjalizacji. (...) 
Komisja uważa, że osoby, które ukoń-
czyły daną specjalizację (...), powinny 
posiadać co najmniej dwuletnie do-
świadczenie zawodowe w dziedzinie, 
która będzie przedmiotem specjaliza-
cji.

KOMENTARZ REDAKCJI 
 Władze izby pip powinny przede 
wszystkim tworzyć sprzyjające wa-
runki dla rozwoju zawodowego pielę-
gniarek i położnych, także w zakresie 
dostępności do różnych form dosko-
nalenia zawodowego. Natomiast po-
wyższą propozycję należy potrakto-
wać jako krok wstecz!
 Pobieżna analiza zaproponowane-
go rozwiązania prowadzi również do 
wniosku, że władze izby pip dążą do 
nieuzasadnionego „administracyjne-
go” regulowania w zakresie przed-
miotowej materii. Czy chodzi o to, że 
to urzędnik ma decydować, iż dana 
osoba może przystąpić do specjaliza-
cji, bowiem „pracowała w zawodzie 
co najmniej przez 2 lata w okresie 
ostatnich 5 lat w dziedzinie będącej 
przedmiotem specjalizacji”? Kto bę-
dzie rozstrzygał spory w przedmioto-
wym zakresie?
 Ale przejdźmy do meritum spra-

wy. Weźmy za przykład pielęgniarkę, 
która zamierza odbyć specjalizację w 
dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowe-
go, gdyż planuje wykonywanie zawo-
du w jednostkach systemu Państwo-
we Ratownictwo Medyczne (PRM). 
Wymogi kwalifikacyjne określone w 
ustawie o PRM dla pielęgniarki to: 
kurs kwalifikacyjny lub specjaliza-
cja. Nasza przykładowa pielęgniarka 
obecnie pracuje na ..... oddziale chi-
rurgicznym i posiada 10 letni staż pra-
cy. Czy jej staż zawodowy na oddziale 
chirurgicznym zostanie uznany za 
zgodny z przedmiotem specjalizacji 
w dziedzinie .... pielęgniarstwa ratun-
kowego? Możliwe, że tak. Możliwe, 
że nie. Sprawa jest jeszcze bardziej 
skomplikowana, gdy spojrzymy sze-
rzej na zapisy ustawy o PRM. Tam 
określono, że w systemie PRM może 
być zatrudniona pielęgniarka specja-
listka: w dziedzinie pielęgniarstwa 
ratunkowego, anestezjologii i inten-
sywnej opieki, chirurgii, kardiologii, 
pediatrii! Czyli nie tylko po specjali-
zacji w dziedzinie pielęgniarstwa ra-
tunkowego!
 Propozycja władz izby sprowadza 
się do tego, że pielęgniarki i położne 
będą na łasce urzędników, którzy być 
może według własnego uznania będą 
wydawać wyroki w zakresie zgodno-
ści stażu zawodowego z przedmiotem 
specjalizacji, którą zamierzają odbyć 
poszczególne pielęgniarki i położne. 
Moim zdaniem propozycja władz izby 
powinna iść w zupełnie innym kierun-
ku - zniesienia wymogu stażu pracy w 
zawodzie. Nie widzę merytorycznego 
uzasadnienia dla tego typu ogranicze-
nia.

(mm)

Szkolenie specjalizacyjnePraktyczna funkcjonalność 

Poniżej prezentujemy instrukcję wy-
szukiwania szkoleń specjalizacyj-
nych oraz kursów kwalifikacyjnych i 
specjalistycznych. Warto podkreślić, 
że poszczególne szkolenia w ramach 
kształcenia podyplomowego mogą 
odbywać tylko pielęgniarki lub tylko 

położne. Są także szkolenia, które 
mogą odbywać zarówno pielęgniarki, 
jak i położne. W wynikach wyszuki-
wania konkretnego szkolenia otrzy-
mujemy wykaz wszystkich organi-
zatorów szkoleń, którzy zamieścili 
swoją ofertę szkoleniową w wyszu-

kiwarce. Można także skrócić sobie 
drogę i szukać szkoleń poprzez opcję 
„wyszukiwarka organizatorów szko-
leń”. Po wybraniu tej opcji wystarczy 
wybrać interesujące nas wojewódz-
two, aby zobaczyć wykaz organizato-
rów szkoleń w danym województwie. 
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7 milionów recept pielęgniarek i położnych

Dodatkowe wynagrodzenie

Kursy będą także bezpłatne?

Minister zdrowia myli pojęcia!

 Te pielęgniarki są nieprzygotowane!

Jakie stanowisko prezentuje Ministerstwo Zdrowia w kwestii finansowej w kontekście „recept 
pielęgniarek i położnych”, zaprezentowaliśmy w  poprzednim numerze Ogólnopolskiej Gazety 
Pielęgniarek i Położnych. Po prostu nie przewiduje skutków finansowych! Tym razem kilka 

słów o szacowanej przez ministerstwo zdrowia liczbie recept, którą wypiszą pielęgniarki i położne.

Poniżej prezentujemy fragmenty opinii Kolegium Pie-
lęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce w sprawie 
ustawy o „receptach pielęgniarek”.

Ministerstwo zdrowia szacuje, że koszt kursu specja-
listycznego dla pielęgniarek i położnych w zakresie 
„ordynacji leków czy kontynuacji leczenia” będzie  

wynosił około 450 złotych. Natomiast liczbę pielęgniarek i położnych posia-
dających obecnie kwalifikacje do „wypisywania recept” określa na ponad 
120 tysięcy osób.

Minister Bartosz Arłukowicz pomylił specjalizację 
pielęgniarek i położnych z kursem specjalistycznym.

W godzinach nocnych, pomiędzy godziną 22.53 a 23.10, posłowie sejmowej komisji zdrowia 
zatwierdzili nowelizację ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, która wprowadziła „re-
cepty pielęgniarek”. Tak, polskiemu pielęgniarstwu posłowie poświęcili całe 17 minut.

  Ministerstwo zdrowia szacuje, że w 
związku z wejściem w życie ustawy o 
„receptach pielęgniarek” grupa zawo-
dowa pielęgniarek i położnych wysta-
wi  rocznie  około  7 milionów  recept. 

Tylko  w  podstawowej  opiece  zdro-
wotnej  i  specjalistyce!  Jednocześnie 
nie  przewiduje  skutków finansowych 
takiego stanu rzeczy. Dlaczego na jed-
ną  grupę  zawodową  nakłada  się  do-

datkowe  obowiązki,  a  drugiej  grupie 
zawodowej  obowiązków  się  ujmuje? 
I taka sytuacji nie ma rodzić skutków 
finansowych?

(mm)

   (...) „Kolegium stoi na stanowisku, 
że  wprowadzenie  dodatkowych  obo-
wiązków dla pielęgniarek i położnych 
rodzinnych, które ukończą kursy spe-
cjalistyczne w tym zakresie, powinno 
wiązać  się  z  jednoczesnym  ustale-
niem dodatkowego wynagrodzenia za 
te świadczenia. Samodzielne ordyno-
wanie  leków, w  tym wystawianie  na 
nie  recept  przez  pielęgniarki,  podob-
nie  jak  wystawianie  recept  na  okre-
ślone  leki  niezbędne  do  kontynuacji 

leczenia, wiąże  się  z  ogromną  odpo-
wiedzialnością i musi być poprzedzo-
ne  badaniem  lub  przeprowadzeniem 
określonego wywiadu. Ponadto pielę-
gniarki  i  położne, które wyrażą wolę 
lub będą musiały z  racji zatrudnienia 
dokonywać  w/w  świadczeń,  muszą 
ukończyć  kurs  specjalistyczny  z  tej 
dziedziny, co także wiąże się z duży-
mi kosztami.”

(mm)

  Ministerstwo  zdrowia  informuje, 
że  przedmiotowe  kursy  będą  także 
dofinansowane w  ramach  nowej  per-
spektywy  finansowej  2014-2020  ze 
środków  Europejskiego  Funduszu 
Społecznego. Jaka liczba pielęgniarek 

i  położnych  zostanie  objęta  dofinan-
sowaniem ze środków UE? Liczba ta 
została zaplanowana na poziomie „20 
tys. pielęgniarek i położnych, z czego 
10 tys. - zgodnie z założeniami - nale-
ży przeszkolić do 2018 roku”.     (mm)

   Cytuję słowa ministra zdrowia wy-
powiedziane  w  Sejmie  podczas  dys-
kusji o „receptach pielęgniarek”:
„(...)  zaś  my  po  długiej  dyskusji 
przychylamy  się  i  popieramy  tę  po-
prawkę, aby wszystkie pielęgniarki z 
kursem  specjalistycznym  i  wyższym 
wykształceniem  mogły  wypisywać 
recepty w  ramach  rozporządzenia, w 
którym  przedstawimy  listę  tych  le-

ków.”
     Komentarz redakcji    - Panie Mini-
strze! Poprawka dotyczyła specjaliza-
cji pielęgniarki i położnej, a Pan o .... 
kursie  specjalistycznym!?!  Pana  sło-
wa  idealnie  odzwierciedlają  poziom 
merytoryczny  przeforsowanej  przez 
Pana  ustawy  o  „receptach  pielęgnia-
rek”.

(mm)

   Podczas dyskusji nad zapisami usta-
wy o „receptach pielęgniarek” jeden z 
posłów  zgłosił  poprawkę,  aby  pielę-
gniarkom  posiadającym  tytuł  zawo-
dowy  licencjata  pielęgniarstwa  lub 
położnictwa  zabrać  kompetencję    do 
wystawiania  recept.  W  jaki  sposób 
motywowano  złożenie  przedmioto-
wej  poprawki?  Uzasadnienie  do  tej 
poprawki złożyła prezeska władz izby 

pip: „Proponujemy, aby ten punkt zde-
cydowanie  wykreślić,  ponieważ  na 
tym samym poziomie stawiamy pielę-
gniarkę  licencjata,  czyli  osobę,  która 
wchodzi  do  zawodu,  lekarza,  który 
ma  ukończone  studia  i  pielęgniarkę 
specjalistkę, która ma doświadczenie i 
dyplom (....) Ponieważ jest to dawanie 
uprawnień osobom, które nie są przy-
gotowane.  Proszę  sobie  uświadomić, 

że są to osoby, które wchodzą do za-
wodu, skończyły szkołę w czerwcu, a 
we wrześniu skończą kurs i  będą or-
dynować, będą pisać receptę na zlece-
nie lekarskie. (....) Proszę nie stawiać 
na  jednym  poziomie  lekarza,  lekarza 
specjalisty,  pielęgniarki  z  wyższym 
wykształceniem i młodej osoby wcho-
dzącej do zawodu.”                    

 (mm)

Uprawnienia zawodowe

Wypiszą miliony za darmo

Opinia o „receptach pielęgniarek”

Kursy „wypisywania recept”

Specjalizacja a kurs specjalistyczny

Nie dla licencjata pielęgniarstwa

Pielęgniarska 
antykoncepcja

Ustawa o „receptach 
pielęgniarek” a środki 
antykoncepcyjne.

   Pielęgniarka, położna wystawiająca 
receptę  będzie mogła  przepisać    jed-
nemu  pacjentowi  jednorazowo  mak-
symalnie ilość środka antykoncepcyj-
nego  niezbędną  do  6-miesięcznego 
stosowania.  Natomiast  maksymalna 
liczba  recept  na  środki  antykoncep-
cyjne  to  sześć  recept  na  następujące 
po  sobie  okresy  stosowania  nieprze-
kraczające łącznie 6 miesięcy.     

(mm)
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