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Ministerstwo Zdrowia zawiesza prace
nad zmianą kształcenia
przeddyplomowego pielęgniarek

W Centrum Dialogu Społecznego odbyło się spotkanie
przedstawicielek środowiska pielęgniarskiego z zastępcą szefa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów sekretarzem stanu Pawłem
Szrotem i wiceministrem zdrowia Markiem Tombarkiewiczem. Celem
spotkania było przedstawienie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
wspólnego stanowiska środowiska pielęgniarskiego dotyczącego
proponowanych zmian w kształceniu przeddyplomowym oraz
przedłożenie propozycji rozwiązań systemowych zwiększających
zatrudnienie absolwentów studiów pielęgniarskich.

Przeczytaj pełną relację
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Przeczytaj stanowisko
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Służba czy ochrona zdrowia?
Przez dwa dni (26-27. X. br.) przedstawiciele szeroko pojętych
środowisk medycznych oraz organizacji pacjenckich
dyskutowali nad przyszłością systemu opieki, czy jak chce
minister Radziwiłł, służby zdrowia w Polsce. Stanowisko
samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych
przedstawiały prezes NRPiP Zoﬁa Małas i wiceprezes NRPiP
Mariola Łodzińska.

Przeczytaj relację
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Chcielibyśmy Państwa
zaprosić do udziału
w kolejnej, trzeciej już edycji
jednodniowych konferencjach
naukowo-szkoleniowych dedykowanych
środowisku pielęgniarskiemu poświęconych
tematyce opieki nad raną przewlekłą.
Ideą projektu jest przeprowadzenie cyklu konferencji dedykowanych
lokalnemu środowisku medycznemu, które
w codziennej praktyce zmaga się z trudną problematyką leczenia
i opieki nad raną przewlekłą. Wysoki poziom merytoryczny spotkań jest zasługą
dra hab. n. med. Marka Kucharzewskiego, Wiceprezesa Polskiego Towarzystwa
Leczenia Ran, który jest opiekunem naukowym konferencji. Naczelna Rada
Pielęgniarek i Położnych rozumiejąc ideę i potrzebę stałego dokształcania środowiska
wspiera ten projekt od samego początku jego istnienia.
W latach 2015-2016 w cyklu wzięło udział ponad 3800 Pielęgniarek i Położnych
zrzeszonych w 11 Okręgowych Izbach.
Zapotrzebowanie na tego typu szkolenia jest jednak zdecydowanie większe, stąd
przygotowaliśmy kolejną edycję spotkań w 2017 roku.
Zachęcamy wszystkie Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych, które chciałyby podjąć
współpracę do kontaktu z Organizatorem, Wydawnictwem Evereth Publishing, celem
zaplanowania harmonogramu i terminu konferencji na podległym Im terenie.
Gorąco zapraszamy i zachęcamy do współpracy!
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Przy NRPiP powstaje zespół ekspertów koordynujący
tworzenie rekomendacji w zakresie postępowania
z pacjentami z NTM

Chcemy stworzyć grupę ekspertów działających
przy NRPiP. Min. Radziwiłł powiedział niedawno,
że w aspekcie funkcjonowania służby zdrowia widzi
ogromną rolę pielęgniarki w POZ. My również ją widzimy.
Jesteśmy świetnie wykształcone, często i chętnie
uczestniczymy w kursach i szkoleniach.
Mariola Łodzińska
(wiceprezes NRPiP)

Dowiedz się więcej
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Relacja ﬁlmowa z XXV-lecia
Samorządu Zawodowego
Pielęgniarek i Położnych
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NIPIP W MEDIACH

Zoﬁa Małas
Prezes NRPiP

Sebastian Irzykowski
Wiceprezes NRPiP

Mariola Łodzińska
Wiceprezes NRPiP

ZOFIA MAŁAS:

Nie wyrażamy zgody na kształcenie przed dyplomowe, chcemy, by
kształcenie nadal odbywało się w systemie dwustopniowym, na poziomie
studiów wyższych. W liceach można kształcić personel pomocniczy dla
pielęgniarek, tak jak to odbywa się w innych krajach. Młodego człowieka
w ten sposób będzie można przekonać i przygotować do tego trudnego
i odpowiedzialnego zawodu.

MARIOLA ŁODZIŃSKA:

Minister Radziwiłł powiedział niedawno podczas spotkania z nami, że w
aspekcie funkcjonowania służby zdrowia widzi ogromną rolę pielęgniarki
w POZ. My również ją widzimy. Jesteśmy świetnie wykształcone, często
i chętnie uczestniczymy w kursach i szkoleniach. Dlatego chętnie
podniesiemy swoje kwaliﬁkacje także w obszarze opieki nad pacjentem z
nietrzymaniem moczu.

ZOFIA MAŁAS:

Braki personelu pielęgniarskiego występują w całej Europie, nawet
na Ukrainie i w rozwiniętych krajach świata. Europa i świat importują
pielęgniarki z krajów chociażby takich jak Polska, Ukraina, Litwa, Czechy,
Słowacja oferując im kilkukrotnie wyższe zarobki i lepsze warunki pracy.
Pielęgniarki przyciąga nie tylko wyższa płaca, ale przede wszystkim
mniejsza liczba pacjentów do opieki niż w Polsce, a wynosi ona około
5-6, a nie - jak u nas - kilkunastu czy kilkudziesięciu na dyżurze na jedną
pielęgniarkę.

SEBASTIAN IRZYKOWSKI:

Praca na oddziałach intensywnej terapii czy dializ wymaga wiedzy, którą
zdobywa się na uczelniach, w pracowniach anatomii i ćwicząc. Szkoły
policealne nie mają kadry i infrastruktury, żeby szkolić pielęgniarki
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Warto wiedzieć!
Opinia NRPiP w sprawie trzech
nowych projektów ustaw MZ

Przeczytaj opinię
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