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Minimalne wynagrodzenie w ochronie zdrowia

Wynagrodzenia - stanowiska Izby...

Działalność izby pielęgniarek

...i olśnienie pań w czepkach

W związku z licznymi zapytaniami członków samorządu pielęgniarek i położnych kierowanymi do Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie prac nad projektem ustawy o sposobie ustalania
najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, w załączeniu przesyłam informacje na temat działań Naczelnej
Rady Pielęgniarek i Położnych w powyższej sprawie.
NIPiP-NRPiP-DM.0025.149.2017
Warszawa,
dnia 9 czerwca 2017 r.
Pan
Konstanty Radziwiłł
Minister Zdrowia
Szanowny Panie Ministrze,
w związku z procedowaniem Komisji Zdrowia nad rządowym projektem
ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego
pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (druk nr 1583)
w imieniu środowiska pielęgniarek
i położnych zwracam się z prośbą o
zgłoszenie i poparcie zaproponowanych zmian do wyżej wymienionego
projektu ustawy.
W tabeli zawartej w załączniku do

projektu ustawy określającej współczynniki pracy proponujemy nowe,
następujące brzmienie pozycji nr 8
i 9:
Uzasadnienie

obecny projekt zakłada, iż w jednej
grupie (pozycja nr 9) będą pielęgniarki z tytułem magistra pielęgniarstwa lub magistra położnictwa,
licencjata pielęgniarstwa lub położ-

8.

Pielęgniarka lub położna z tytułem magistra na
kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo albo
pielęgniarka lub położna, ze specjalizacją

9.

Pielęgniarka lub położna, bez specjalizacji

Projekt w obecnym kształcie zakłada, iż pielęgniarki i położne są
jedyną grupą zawodową, dla której
ustala się najniższe współczynniki
pracy, co będzie skutkowało najniższymi wynagrodzeniami wśród
pracowników medycznych. W stosunku do innych grup pracowników
medycznych zostało wprowadzone
rozgraniczenie wskaźników pracy
dla osób z wyższym wykształceniem
i osób z wykształceniem średnim. W
przypadku pielęgniarek i położnych

nictwa, a także z wykształceniem
średnim - dla których przewidziano
najniższe wynagrodzenie o wskaźniku 0,64 – co, biorąc pod uwagę
przyjętą kwotę bazową w wysokości
3.900,00 zł, daje kwotę 2.496,00 zł
brutto (około 1.685,00 zł netto). Wobec powyższego w opinii Naczelnej
Rady Pielęgniarek i Położnych taka
konstrukcja projektu stanowi deprecjonowanie zawodów pielęgniarki i
położnej, przy założeniu, iż od 2000
roku pielęgniarki i położne są kształ-

cone na poziomie studiów wyższych, po ukończeniu których otrzymują tytuł magistra pielęgniarstwa
lub położnictwa albo tytuł licencjata pielęgniarstwa lub położnictwa.
Wraz ze zmianą kształcenia
1,00
zwiększył się zakres ich
kwalifikacji i kompetencji.
Jednocześnie należy zwró0,73
cić uwagę na fakt, iż w
związku z drastycznie i systematycznie rosnącymi niedoborami
personelu pielęgniarek i położnych
w systemie ochrony zdrowia, w Ministerstwie Zdrowia powołano Zespół do spraw opracowania strategii
na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa, którego zadaniem jest wypracowanie systemowych rozwiązań
pozwalających na przeciwdziałanie
stale rosnącemu deficytowi pielęgniarek i położnych.
Przypomnieć należy, iż w kolejnych pięciu latach uprawnienia

emerytalne uzyska około 80 tysięcy
pielęgniarek, co przy obecnym stanie 200 tysięcy zatrudnionych pielęgniarek w systemie, będzie stanowiło około 40% pielęgniarek, które
prawdopodobnie przejdą na emeryturę. Nieatrakcyjne warunki pracy
i płacy powodują, iż rocznie tylko
około 30% absolwentów podejmuje
pracę w tym zawodzie. Należy bezwzględnie podjąć działania, które
zachęcałyby absolwentów studiów
pielęgniarskich i położniczych do
podejmowania zatrudnienia w kraju,
m.in. poprzez zwiększenie poziomu
wynagrodzenia tych zawodów do
warunków i poziomu istniejących
w innych państwach członkowskich
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