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Dramatyczne zdarzenie

Tragedia w Pruszkowie
W Szpitalu Kolejowym doszło do
śmiertelnego wypadku. Pielęgniarka zmarła po tym, jak runęła na nią
ogromna metalowa szafa.
W dniu 3 października br. w godzinach wieczornych w Szpitalu Kolejowym w Pruszkowie, będącym jednym
ze szpitali MCR "STOCER" Sp. z
o.o., pielęgniarka dyżurna uległa wypadkowi. Poszkodowanej udzielono
natychmiastowej pomocy medycznej.
Zespół reanimacyjny przeprowadził
ponadgodzinną resuscytację krążeniowo - oddechową. Pomimo podjętych

czynności i podanych leków nie udało się przywrócić akcji serca.
O zdarzeniu poinformowana została
policja i prokuratura, która przeprowadziła na miejscu czynności. Do ich
zakończenia Zarząd Spółki nie będzie
udzielał wyjaśnień.
Równocześnie powołany został wewnętrzny zespół do spraw zbadania
i wyjaśnienia okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
Rodzina zmarłej pielęgniarki została
objęta pomocą.
źródło: Komunikat Zarządu

Pielęgniarka funkcjonariuszem publicznym

Pacjent zaatakował
Kolejny raz personel Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
stał się ofiarą ataku ze strony agresywnej osoby.
Tym razem pokrzywdzony został personel Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Agresywnie zachowywał się mężczyzna, który odwiedził
jednego z pacjentów. Nie zważając
na to, że przebywa w miejscu, gdzie
są hospitalizowani ludzie w bardzo
ciężkich stanach, często zagrożenia
życia, młody człowiek głośno krzyczał i używał niecenzuralnych słów.
(...) Do eskalacji agresji z jego strony

doprowadziło to, że dyżurny zajęty
był ratowaniem życia i nie mógł w
tym czasie udzielić informacji o stanie
zdrowia pacjenta. Gdy jedna z pielęgniarek zwróciła furiatowi uwagę, że
powinien się uspokoić, gdyż przebywa w miejscu, gdzie leżą ciężko chorzy ludzie, mężczyzna zaatakował ją,
złapał mocno za ramię, popchnął na
ścianę, a nawet zacisnął jedną rękę na
szyi kobiety! Interwencja świadków
powstrzymała agresora i zapobiegła
ewentualnej tragedii. Na miejsce została wezwana ochrona i policja.
źródło: strona internetowa szpitala

Nowa ustawa o wynagrodzeniach

Współczynniki pracy podzielono pielęgniarki
Szpital w Warszawie. Pielęgniarki i położne, zgodnie z podpisanym porozumieniem płacowym
(po opublikowaniu Ustawy z dnia
8.06.2017 r. o sposobie ustalania
najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych),
zostały podzielone na trzy grupy,
którym przydzielono następujące
współczynniki pracy:
1. Pielęgniarka, pielęgniarz, położna ze stopniem mgr i specjalizacją,
mgr bez specjalizacji i licencjat ze
specjalizacją – współczynnik pracy
1,05
2. Pielęgniarka/pielęgniarz/położna
z licencjatem lub tylko ze specjalizacją – współczynnik pracy 0,73
3. Pielęgniarka/pielęgniarz/położna
bez licencjatu i bez specjalizacji –
współczynnik pracy 0,64
Do dnia 31 grudnia 2019 r. najniższe wynagrodzenie zasadnicze
ustala się jako iloczyn współczynnika pracy i kwoty 3900 zł brutto:

• dla współczynnika 0,64 = 2496
zł brutto
• dla współczynnika 0,73 = 2847
zł brutto
• dla współczynnika 1,05 = 4095
zł brutto
Od dnia 1 lipca br. podstawowe wynagrodzenie podwyższa się o 10%
kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem
zasadniczym (wyliczonym powyżej)
a obecnym wynagrodzeniem zasadniczym danego pracownika.
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W kolejnych latach wynagrodzenie
podwyższane powinno być o co najmniej 20% różnicy (wyliczanej jak
powyżej).
Źródło: zakładowa
związkowa

organizacja

Komentarze użytkowników portalu pielegniarki.info.pl dotyczące
nowej ustawy o wynagrodzeniach
zasadniczych
przytaczamy
na
stronie 11.
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