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MZ - ratownik medyczny zastąpi pielęgniarkę?
NIGDY nie była brana pod uwagę taka możliwość!
Odpowiedź na interpelację w
sprawie rozszerzenia możliwości
zatrudnienia ratowników medycznych na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia z dnia
20.04.2016 r.
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na interpelację Pani
Poseł Danuty Pietraszewskiej w
sprawie rozszerzenia możliwości
zatrudnienia ratowników medycznych na podstawie rozporządzenia
ministra zdrowia z dnia 20.04.2016
r. (K8INT8050) proszę o przyjęcie
poniższego stanowiska.
Zgodnie z art. 11 ust. 3 pkt 1 Ustawy
z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1868) ratownik medyczny wykonuje zadania
zawodowe, o których mowa w ust.
1 pkt 1 (tj. udziela świadczeń opieki
zdrowotnej) w podmiotach leczniczych, o których mowa w art. 4 ust.

1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011
r. o działalności leczniczej (Dz.U. z
2015 r. poz. 618, z późn. zm.). Tym
samym od dnia 1 stycznia 2016 r.
ratownicy medyczni mogą znaleźć
zatrudnienie w podmiotach leczniczych, w tym również w szpitalach.
Odpowiedzialność za zarządzanie
podmiotem leczniczym ponosi jego
kierownik i to on ustala stanowisko
pracy, zakres obowiązków i podległość służbową poszczególnych
pracowników, w tym ratowników
medycznych.
Zakres świadczeń zdrowotnych,
do wykonywania których posiada
uprawnienia ratownik medyczny,
został określony w Rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych
czynności ratunkowych i świadczeń
zdrowotnych innych niż medyczne
czynności ratunkowe, które mogą
być udzielane przez ratownika medycznego (Dz.U. 2016 r. poz. 587).

O pielęgniarkach w Sejmie

Administracyjne obciążenia
nałożone na pielęgniarki
Posiedzenie plenarne Sejmu w dniu
8 lutego 2017 roku.
Poseł Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział:
„Myślę, że dla nas wszystkich podstawową wartością jest usprawnienie procesu wykrywania chorób
nowotworowych w Polsce. Taki
cel przyświecał rządowi w ubiegłej
kadencji, kiedy tworzył pakiet onkologiczny.
Stawiać na szybką, wczesną diagnostykę i objęcie pacjenta z chorobą
nowotworową opieką całościowym
pakietem działań uwzględniającym
interdyscyplinarność
zespołów,
priorytetowe działania związane z
wykrywaniem, leczeniem i później
opieką nad pacjentem. To się udało zrobić i trzeba to kontynuować,
trzeba to wzmacniać. Jeżeli są jakiekolwiek niedociągnięcia, to też
należy je poprawić. Oczywiście
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wszyscy jesteśmy za tym, żeby obciążeń administracyjnych w medycynie było coraz mniej, bo problem,
że lekarz, pielęgniarka czy inni
pracownicy medyczni poświęcają
więcej czasu na wypełnianie ankiet,
różnego rodzaju formularzy i przybijanie pieczątek niż na leczenie
pacjenta, jest moim zdaniem fundamentalnym problemem polskiej
służby zdrowia.
Ilość administracyjnych obciążeń
nałożonych na personel medyczny
przewyższa możliwości poświęcania czasu na opiekę nad pacjentem
i każda zmiana, która ogranicza
obowiązki administracyjne lekarzy
i pielęgniarek, będzie przez klub
Polskiego Stronnictwa Ludowego
popierana...”
Ze stenogramu posiedzenia wybrał:
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Zgodnie z art. 31d Ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz.U.
2016.1793 z późn. zm.) minister
zdrowia w drodze rozporządzenia
określa wykazy świadczeń gwarantowanych – finansowanych bądź
współfinansowanych ze środków
publicznych. Wykazy świadczeń
zawierają również informacje dotyczące poziomu lub sposobu finansowania danego świadczenia
oraz minimalnych warunków jego
realizacji.
Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych odnoszą się między
innymi do kwestii personelu i mają
na celu zapewnienie wysokiej jakości oraz właściwego zabezpieczenia
świadczeń opieki zdrowotnej.
Modyfikacja warunków realizacji
świadczeń jest możliwa do przeprowadzenia poprzez nowelizację
rozporządzeń ministra zdrowia wy-

danych na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych, tj. tzw. rozporządzeń
koszykowych. Jednakże zmiana
warunków realizacji dotycząca
przedmiotowej kwestii powinna
być poprzedzona szczegółową analizą porównawczą zawodowych
kompetencji ratowników medycznych i pielęgniarek oraz wskazania
wpływu proponowanych zmian na
jakość świadczonej opieki i bezpieczeństwo pacjentów.
Niezależnie od tego, w jakich ostatecznie zakresach świadczeń opisanych w rozporządzeniach koszykowych możliwe będzie udzielanie
świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego, podkreślenia
wymaga, że ratownik medyczny i
pielęgniarka są to odrębne zawody
i nigdy przy projektowaniu przepisów dotyczących rozszerzenia
możliwości wykonywania zawo-

du ratownika medycznego poza
jednostkami systemu Państwowe
Ratownictwo Medyczne nie była
brana pod uwagę możliwość zastępowania pielęgniarek ratownikami
medycznymi i odwrotnie. Jedyne
miejsce, gdzie zakres czynności
wykonywanych przez ratownika
medycznego i tzw. pielęgniarkę
systemu jest identyczny, to zespoły ratownictwa medycznego. Tak
więc przy podejmowaniu decyzji
odnośnie umiejscowienia ratownika medycznego w rozporządzeniach koszykowych należy mieć na
uwadze różne tryby kształcenia w
tych zawodach oraz różne ścieżki
doskonalenia zawodowego pielęgniarek i ratowników medycznych.
Z wyrazami szacunku,
z upoważnienia
Ministra Zdrowia
Sekretarz stanu
Jarosaw Pinkas

Emigracja polskich pielęgniarek
Ministerstwo zdrowia o migracji
pielęgniarek i położnych. Ile z nich
wystąpiło o zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje zawodowe?
Ile pozytywnie przeszło procedurę
uznania kwalifikacji za granicą?
Na powyższe zapytania senatora
z dnia 9 czerwca 2016 roku ministerstwo zdrowia odpowiedziało w
dniu 28 czerwca 2016 roku. Poniżej
przytaczamy fragmenty odpowiedzi:
„Odnosząc się do skali migracji
pielęgniarek i położnych należy
nadmienić, że szacowana ona jest
na podstawie różnych danych, np.

na podstawie liczby zaświadczeń
potwierdzających kwalifikacje zawodowe wydawane przez samorząd zawodowy oraz na podstawie
udostępnianych przez Komisję
Europejską informacji o uznanych
kwalifikacjach zawodowych. Równocześnie należy mieć na uwadze
fakt, że swoboda przepływu osób
jest jedną z fundamentalnych swobód Unii Europejskiej. Od 2014 r.
do 2015 r. w Polsce wydano 18 966
zaświadczeń na potrzeby uznawania kwalifikacji zawodowych dla
pielęgniarek i położnych. W krajach
UE uznano kwalifikacje 4257 pie-

lęgniarkom i położnym, co stanowi
22,5% wszystkich osób, które odebrały ww. zaświadczenia, przeszły
procedurę uznawania kwalifikacji
i podjęły tam pracę w wyuczonym
zawodzie. Pozostałe pielęgniarki i
położne albo nie wyjechały, albo za
granicą podjęły pracę w innych zawodach (np. opiekuńczych, pomocniczych lub zupełnie niezwiązanych z opieką i ochroną zdrowia)”.
Z upoważnienia
Ministra Zdrowia
Podsekretarz stanu
Marek Tombarkiewicz
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Strona 1 - Specjalistki w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego
Dzielimy się dobrą wiadomością – cztery pielęgniarki z Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie ukończyły
dwuletnie szkolenie w dziedzinie
pielęgniarstwa
geriatrycznego,
dziedziny medycyny zajmującej
się schorzeniami wieku podeszłego.
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Szkolenie zakończone zostało egzaminem państwowym w Warszawie
w Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. Dołączamy się do gratulacji złożonych
paniom
przez
prezesa
zarządu
Janusza
Bonieckiego.
Obecnie wśród pielęgniarek i
położnych, pracujących w naszym szpitalu, jest 45 specjalistek
pielęgniarstwa
w

różnych dziedzinach: pielęgniarstwa
chirurgicznego, pediatrycznego, internistycznego, epidemiologicznego,
ratunkowego, anestezjologicznego
i intensywnej opieki, operacyjnego,
ginekologiczno-położniczego, a od
niedawna również geriatrycznego.
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Na zdjęciu (od lewej):
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Joanna Gross

