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Studia pomostowe Ukrainek?

Wiceminister zdrowia (pielęgniarka) poinformowała, że "Ministerstwo Zdrowia zaakceptowało możliwość uzupełniania wykształcenia
pielęgniarskiego przez pielęgniarki ukraińskie na polskich studiach
uzupełniających (tzw. pomostowych)...".

Odpowiedź na interpelację w sprawie obecnej sytuacji pielęgniarek
i położnych w polskim systemie
ochrony zdrowia.
(...)
Niezależnie od istniejących opinii
i postulatów należy podkreślić, że
w chwili obecnej najpoważniejszą
przeszkodą w zatrudnianiu powyższych osób w Polsce są ich niewy-

starczające kwalifikacje zawodowe.
Osoby te nie przeszły bowiem w
swoich szkołach programu (tematycznego oraz godzinowego), który pozwalałby na nostryfikację ich
dyplomów w Polsce. Zatem problemem w zatrudnianiu pielęgniarek – obywateli państw trzecich jest
przede wszystkim niekompatybilny
z wymaganiami unijnymi system
kształcenia pielęgniarek np. na Ukrainie. Aktualnie brak jest możliwości
zatrudniania pielęgniarek - obywateli państw trzecich w Polsce. Zmiana lub wdrożenie aktów prawnych,
które mogłyby zmienić ten stan
rzeczy, wymaga nie tylko decyzji
strony polskiej, ale i przede wszystkim wielu konsultacji z Komisją
Europejską. Proces taki jest jednak

Wynagrodzenia pielęgniarek

Poseł pyta ministra zdrowia o dodatki brutto brutto dla pielęgniarek zatrudnionych w Domach Pomocy Społecznej. Mało tego, tych pielęgniarek nie obejmie ustawa o najniższych wynagrodzeniach zasadniczych,
bo DPS ... nie są podmiotami leczniczymi. Pielęgniarek w DPS jest około
6 tysięcy!

Szanowny Panie Ministrze,
zwracam się do Pana w sprawie
Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 8 września 2015 r. w sprawie
ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w
części odnoszącej się do wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.
Ww. rozporządzenie nie przewiduje
możliwości przyznania podwyżek
pielęgniarkom i położnym, które
pracują jako podwykonawcy danego podmiotu leczniczego, pomimo
iż placówki te są w 100% oparte na
kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia, oraz pielęgniarkom
pracującym w Domach Pomocy
Społecznej, które de facto podlegają
pod Ministra Rodziny, Pracy i Poli-

Należy jednak zauważyć, że po
poczynionych w ostatnim czasie
konsultacjach prawnych Ministerstwo Zdrowia zaakceptowało możliwość uzupełniania wykształcenia
pielęgniarskiego przez pielęgniarki
ukraińskie na polskich studiach uzupełniających (tzw. pomostowych),
które pozwalają na uzyskanie dyplomu spełniającego wymagania UE.
Jest to jedno z proponowanych rozwiązań kierowanych do pielęgniarek
ukraińskich, które umożliwi im nabycie wymaganych kwalifikacji i nie
narazi strony polskiej na zarzut dopuszczania do zawodu na terenie UE
osób nie spełniających ustalonych
wymagań. Jest to istotne chociażby

ze względu na bardzo podkreślane
w krajach unijnych bezpieczeństwo
pacjenta.

Jednakże należy mieć świadomość,
że nawet po uzyskaniu polskiego
dyplomu pielęgniarskiego przez obcokrajowca (spoza UE) uzyskanie
prawa wykonywania zawodu wymaga spełnienia warunków zapisanych
w art. 35 Ustawy z dnia 15 lipca
2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1251),
czyli: posiadania zezwolenia na pobyt stały, posiadania urzędowego
poświadczenia znajomości języka
polskiego w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania
zawodu pielęgniarki lub położnej,
przedstawienia zaświadczenia odpo-

wiedniego organu państwa, którego
jest obywatelem, że nie zostało odebrane prawo wykonywania zawodu
lub prawo to nie zostało zawieszone
i nie toczy się przeciwko danej osobie postępowanie w sprawie pozbawienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu, posiadania pełnej
zdolności do czynności prawnych,
stanu zdrowia pozwalającego na
wykonywanie zawodu pielęgniarki
lub wykonywanie zawodu położnej oraz wykazania nienagannej
postawy etycznej.
(...)
Z wyrazami szacunku,
Z upoważnienia
Ministra Zdrowia
Sekretarz stanu

Działalność ministerstwa zdrowia

6 tysięcy pielęgniarek
w DPS nadal bez
wzrostu wynagrodzeń

Interpelacja do ministra zdrowia w
sprawie Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w
sprawie ogólnych warunków umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w części odnoszącej się do
wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i
położnych

długotrwały i czasochłonny.

tyki Społecznej, ale są pełnoprawnymi osobami na tych stanowiskach
z prawem wykonywania zawodu i
niejednokrotnie z wykształceniem
wyższym. Powoduje to, iż te pielęgniarki i położne są w dużym stopniu
poszkodowane, a ich strata finansowa w stosunku do rocznych zarobków (pielęgniarek pracujących w
podmiotach leczniczych - red.) jest
znacząca. Z pozyskanych informacji
wynika, iż w takiej sytuacji znajduje
się duża liczba pielęgniarek i położnych w Polsce. Zwracam się zatem
do Pana Ministra z zapytaniem, czy
istnieje możliwość zmiany ww. rozporządzenia tak, aby wszystkie pielęgniarki i położne, jako osoby wykonujące trudny zawód, mogły być
objęte podwyżkami wynagrodzeń?

Spotkanie konsultantów krajowych
w dziedzinach pielęgniarstwa
10 lipca 2017 r. w Ministerstwie
Zdrowia odbyło się spotkanie wiceminister zdrowia Józefy Szczurek-Żelazko z konsultantami krajowymi
w dziedzinach pielęgniarstwa. Podczas spotkania konsultanci krajowi
poruszyli kwestie dotyczące realizacji ustawowych działań konsultanta
oraz temat współpracy z konsultantami wojewódzkimi, m.in. w zakresie sposobów skutecznego pozyskiwania informacji o sytuacji kadrowej
pielęgniarek i położnych.
Podczas dyskusji omówiono przede
wszystkim problematykę dotyczącą:

- zabezpieczenia potrzeb kadrowych,
w tym roli kształcenia przed- i podyplomowego,
- dostępności i jakości sprawowanej
opieki pielęgniarskiej nad pacjentem
– w aspekcie organizacji pracy oraz
przestrzegania standardów opieki,
- roli i miejsca pielęgniarek i położnych w kontekście projektowanych
zmian przepisów w aktach prawnych
i wykonawczych oraz wynikających
z nich nowych zadań dla pielęgniarek i położnych.
Do ustawowych zadań konsultantów
krajowych w dziedzinach pielęgniarstwa do realizacji w II półroczu 2017

r. należałoby m.in.:
- doskonalenie metod pozyskiwania
danych na temat sytuacji kadrowej
pielęgniarek i położnych z uwzględnieniem szczegółowych dziedzin
pielęgniarstwa,
- podejmowanie działań mających
na celu podniesienie jakości opieki
pielęgniarskiej i zwiększenie jej dostępności oraz dokumentowanie wykonywanych czynności.
Kolejne spotkania będą organizowane cyklicznie.
źródło: strona internetowa ministerstwa zdrowia

Dariusz Starzycki
Poseł na Sejm RP
14 czerwca 2017 roku

Fot. strona internetowa ministerstwa zdrowia

