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Szanowni Państwo,
Początek roku 2018 to czas intensywnych działań w
sprawach pielęgniarek i położnych. W styczniu odbyło się
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ważnych

w

aspekcie

opracowanej strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i
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harmonogramu zawartych w strategii, jak również jego
uszczegółowienie są tematem obecnych rozmów, aby jej
postanowienia jak najszybciej zaczęły być wdrażane. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych będzie
aktywnym uczestnikiem posiedzeń i spotkań, aby upewnić się, że pielęgniarstwo i położnictwo są traktowane
priorytetowo w działaniach Ministerstwa Zdrowia.
Trud codziennych obowiązków pracy w ochronie zdrowia jest dostrzegany i nagradzany. Znamy już laureatki
konkursu „Położna na medal”, które zdobyły najwięcej głosów w każdym województwie. W tym półroczu
dowiemy się, kto zostanie wyróżniony tytułem Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2017, do którego zgłoszenia
zakończyły się w tym miesiącu. Liczymy, że konkursy nagradzające pielęgniarki i położne przyczynią się do
zwiększenia satysfakcji z wykonywanego zawodu oraz polepszenia wizerunku tych pracowników w systemie
ochrony zdrowia oraz wśród pacjentów. Właśnie w celu zwiększenia zaufania społeczeństwa do pielęgniarek
i położnych NRPiP zwróciła się do realizatorów serialu „Barwy Szczęścia”, aby emitowane odcinki nie
zawierały wydarzeń, które mogłyby poddawać w wątpliwość kompetencje pielęgniarek i położnych. Personel
medyczny dba o pacjenta i jego edukację na temat zdrowia i nie możemy pozwolić, aby w mediach

ukazywane były sytuacje, które dezinformują widzów i pokazują nasz zawód w niekorzystnym świetle.
Ponadto, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wystosowała pisma w sprawie zmian w obowiązujących
przepisach prawnych oraz występujących w nich nieprawidłowościach. Niedotrzymywanie terminów
konsultacji społecznych, jak również propozycje zmian do projektu ustawy prawo przedsiębiorczości oraz
inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, aby wyeliminować różnice dotyczące wpisów do rejestrów
organizatorów kształcenia podyplomowego wynikające z projektu w/w ustawy. Mamy nadzieję, że nasze
apele i działania przyniosą oczekiwane skutki i samorząd będzie mógł właściwie wykonywać swoje
obowiązki.
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych będzie szukać takich rozwiązań, które poprawią sytuację
pielęgniarek i położnych w Polsce i przywrócą godność profesji oraz polepszą warunki pracy.
Zofia Małas, prezes NRPiP

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ RP
„Pielęgniarka/położna współuczestniczy w miarę swoich możliwości w rozwoju badań naukowych z zakresu
pielęgniarstwa, położnictwa oraz edukacji swojej grupy zawodowej."

Aktualne wydarzenia:
Ankieta CMKP i NIPiP Autonomia wykonywania zawodu
pielęgniarki i położnej
Szanowna Pani/Szanowny Panie, Szkoła Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego
Kształcenia Podyplomowego we współpracy z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych
prowadzi badanie, którego celem jest określenie faktycznego stosowania regulacji prawnych
dotyczących wypisywania, przez uprawnione pielęgniarki/położne, recept na zlecenie
lekarskie oraz prowadzania postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. Dlatego też
zwracamy się […]

Czytaj
więcej

Spotkanie robocze Przedstawicieli
Pielęgniarek i Położnych z Ministrem
Zdrowia w sprawie Strategii – 2018.01.26
W dniu 26 stycznia w siedzibie Ogólnopolskiego Związku
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych odbyło się trójstronne
spotkanie robocze, którego tematem przewodnim była
„Strategia na rzecz rozwoju Pielęgniarstwa i Położnictwa w
Polsce”. W spotkaniu uczestniczyli: ze strony Ministerstwa
Zdrowia Pan Minister – prof. Łukasz Szumowski. Ze strony
OZZPiP: Przewodnicząca – Pani Krystyna Ptok wraz z

Czytaj więcej

Wiceprzewodniczącymi i […]

Opłatek u Kardynała Nycza
Dnia 19 stycznia 2018 r. w Warszawie miało miejsce
uroczyste spotkanie opłatkowe Pracowników Służby Zdrowia,
w którym uczestniczyli Minister Zdrowia Ł. Szumowski,
przedstawiciele Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w
osobach Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Z.
Małas i Sekretarz J. Walewander, Naczelnej Izby Lekarskiej,
Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych,
Okręgowej Izby Lekarskiej w […]

Czytaj więcej

„DYLEMATY WSPÓŁCZESNYCH RODZICÓW, CZYLI JAK BEZ
STRESU ROZMAWIAĆ O SZCZEPIENIACH PEDIATRYCZNYCH” –
podsumowanie jesiennej edycji spotkań dla pielęgniarek i
położnych październik-grudzień 2017
Już kolejny raz odbyła się edycja Warsztatów dla pielęgniarek i położnych pt.: „Dylematy
współczesnych rodziców, czyli jak bez stresu rozmawiać o szczepieniach pediatrycznych”.
Tym razem miało miejsce jedenaście spotkań w jedenastu miejscowościach na terenie
całego kraju (od października do grudnia 2017 r.). Spotkania zostały podzielone na dwie
części: pierwsza przybrała formę warsztatów prowadzonych przez jedną z […]
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więcej

Komunikat w sprawie PIT-8C
Szanowni Państwo, W związku z artykułem, który ukazał
się na stronie www.rp.pl dotyczącym braku opodatkowania
PIT w przypadku szkoleń pielęgniarek i położnych
(http://www.rp.pl/Lekarze-i-pielegniarki/301109978Pielegniarka-ktora-uczestniczy-w-szkoleniu-nie-zaplaciPIT.html ) oraz pytaniami wpływającymi do Naczelnej Izby
Pielęgniarek i Położnych od osób zainteresowanych
niniejszym tematem informujemy, iż kwestie ewentualnego
opodatkowania sfinansowanych lub dofinansowanych kursów

Czytaj więcej

i szkoleń każdorazowo wyjaśniane są przez właściwą dla […]

Komunikat prasowy ze spotkania
przedstawicieli pielęgniarek i położnych z
Ministrem Zdrowia w dniu 17.01.2018 r.
KOMUNIKAT PRASOWY ZE SPOTKANIA
PRZEDSTAWICIELI PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Z
MINISTREM ZDROWIA W DNIU 17.01.2018 r. Dnia 17
stycznia 2018r. o godzinie 15.00 w siedzibie Ogólnopolskiego
Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie
odbyło się spotkanie nowego Ministra Zdrowia prof. Łukasza
Szumowskiego z przedstawicielami naszej grupy zawodowej.
W spotkaniu uczestniczyli ze strony OZZPiP:
Przewodnicząca OZZPiP – […]

Wyniki konkursu „Położna na medal”
Głosowanie w konkursie „Położna na medal” zakończyło się
31 grudnia 2017 r. W czwartej edycji plebiscytu o tytuł
Położnej na medal walczyło 428 położnych z całej Polski.
Łącznie oddano na nie 19112 głosów. W konkursie
wyróżnione zostały trzy najlepsze położne w Polsce, które
otrzymały również najwięcej głosów w reprezentowanym
województwie. Poniżej przedstawiamy laureatki

Czytaj więcej

ogólnopolskiego plebiscytu: […]

Czytaj więcej

Pismo Ministerstwa Zdrowia ws. strategii
na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i
położnictwa w Polsce
We wtorek 9 stycznia 2018 r. na stronie Ministerstwa Zdrowia
ukazała się informacja o zakończeniu prac Zespołu ds.
opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i
położnictwa w Polsce. Prace nad dokumentem określającym
kierunki działań dla pielęgniarstwa zostały zakończone 29
grudnia 2017 r. Ministerstwo Zdrowia, wraz z opracowaną
strategią, przesłało odpowiedź na uwagi do projektu
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przesłane […]

Spotkanie w Ministerstwie Cyfryzacji ws.
elektronicznej platformy
Notatka ze spotkania w Ministerstwie Cyfryzacji W dniu 4
stycznia 2018 roku w Ministerstwie Cyfryzacji odbyło się
spotkanie w temacie P1, czyli elektronicznej platformy
gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o
zdarzeniach medycznych. Ma ona usprawnić wszelkie
procesy związane z planowaniem i realizacją świadczeń
zdrowotnych, monitorowaniem i sprawozdawczością,
dostępem do informacji o udzielanych świadczeniach oraz
[…]

Czytaj więcej

II Konferencja Polskiego Towarzystwa
Pielęgniarek i Położnych
Neonatologicznych pt. “NEONURSING2018” 13-14 kwietnia 2018
Serdecznie zapraszamy do udziału w
II Konferencji Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek i
Położnych Neonatologicznych pt. “NEONURSING- 2018“.
Termin: 13-14 kwietnia 2018. Miejsce: Hotelu Borowiecki w
Łodzi ul. Kasprzaka 7/9 Konferencja ma charakter
ogólnopolski i skierowana jest do pielęgniarek i położnych
pracujących na oddziałach neonatologicznych i OION-ach.

Czytaj więcej

Szczegółowe informacje w tym ramowy program oraz
formularz rejestracji są […]

Posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia – 9
stycznia 2018
Notatka z posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia W dniu 9
stycznia 2018 roku odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia.
NRPiP reprezentował Wiceprezes NRPiP Sebastian
Irzykowski. Posiedzenie Komisji prowadził przewodniczący
Bartosz Arłukowicz. Przewodniczący Bartosz Arłukowicz
poinformował członków komisji, że w związku z rekonstrukcją
rządu oraz dymisją oraz powołaniem nowego ministra
zdrowia porządek obrad zostanie zmieniony i zostanie
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powołana […]

Konkurs „Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2017”
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego oraz Koło Liderów Pielęgniarstwa
po raz XIII organizują Ogólnopolski Konkurs „Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2017”.
Zgłoszenia przyjmowane są jeszcze do 15 stycznia. Eliminacje polegają na napisaniu testu
sprawdzającego pielęgniarki i pielęgniarzy z zakresu ogólnej wiedzy zawodowej, rozwoju
zawodu oraz działalności Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Nagrodzone zostaną
osoby, które zaprezentują najwyższy poziom wiedzy i […]
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Znamy termin beatyfikacji pielęgniarki
Hanny Chrzanowskiej
Beatyfikacja Hanny Chrzanowskiej została oficjalnie
potwierdzona. Informację o dacie i miejscu przekazał w
imieniu Ojca Świętego Franciszka abp Angelo Becciu z
Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej. Czcigodna
Służebnica Boża Hanna Chrzanowska zostanie ogłoszona
Błogosławioną w sobotę 28 kwietnia 2018 r. w Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Termin beatyfikacji
związany jest z przypadającą w tym roku 45. […]

Czytaj więcej

Posiedzenie Podkomisji stałej ds.
organizacji ochrony i innowacyjności w
medycynie
Notatka z posiedzenia Podkomisji stałej ds. organizacji
ochrony i innowacyjności w medycynie W dniu 9 stycznia
2018 roku odbyło się posiedzenie Podkomisji stałej ds.
organizacji ochrony i innowacyjności w medycynie. NRPiP
reprezentowała Wiceprezes NRPiP Mariola Łodzińska.
Posiedzenie podkomisji prowadził Pan Tomasz Latos.
Tematem posiedzenia było rozpatrzenie informacji Ministra
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Zdrowia na temat telemedycyny i możliwości rozwoju […]

Profesor Ł. Szumowski Ministrem Zdrowia
Dziś po godzinie 12:00 podczas uroczystości dokonania
zmian w składzie Rady Ministrów został powołany nowy
Minister Zdrowia – Łukasz Szumowski, kardiolog i profesor
nauk medycznych. Profesor Szumowski, wiceminister nauki i
szkolnictwa wyższego, zastąpi Konstantego Radziwiłła,
dotychczasowego szefa w Ministerstwie Zdrowia. Nowy
Minister Zdrowia został powołany przez prezydenta Andrzeja
Dudę, który dokonał rekonstrukcji rządu na wniosek […]

Czytaj więcej

Pismo NRPiP do realizatorów serialu
“Barwy Szczęścia”
Pismo Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do
realizatorów serialu “Barwy Szczęścia” Kliknij, aby pobrać

Czytaj więcej

Posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia – 3
stycznia 2018
Notatka z posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia W dniu 3
stycznia 2018 roku odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji
Zdrowia poświęcone przekazaniu informacji przez Ministra
Zdrowia w sprawie sytuacji związanej z wypowiedzeniami
przez lekarzy rezydentów i innych klauzuli opt-out.
Posiedzenie otworzył przewodniczący Komisji B. Arłukowicz,
który na wstępie starał się przedstawić sytuację polskich
szpitali na terenie poszczególnych […]
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Apel NRPiP do Ministra Zdrowia o
interwencję ws. procesu legislacyjnego
Apel NRPiP do Ministra Zdrowia o interwencję ws. procesu
legislacyjnego Kliknij, aby pobrać

Czytaj więcej

Wypowiedź Prezes NRPiP podczas
sejmowej Komisji Zdrowia
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas
na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia w dniu 3 stycznia
2018 r. zwróciła uwagę, że media skupiły się na brakach
kadrowych lekarzy, natomiast z jeszcze większymi brakami
kadrowymi boryka się środowisko pielęgniarek i położnych.
Posługując się najnowszymi danymi z grudnia 2017 roku Z.
Małas wskazała na brak zastępowalności […]

Czytaj więcej

Spotkanie z Ministerstwem Zdrowia w
sprawie strategii pielęgniarstwa i
położnictwa
W dniu 13 grudnia 2017 r. posiedzenie Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych odwiedziła wiceminister Józefa
Szczurek-Żelazko w celu przedstawienia szerszemu
audytorium głównych kwestii zawartych w opracowywanej
przez Departament Pielęgniarek i Położnych strategii dla
pielęgniarstwa i położnictwa. Podczas ożywionej dyskusji
padło wiele pytań odnośnie szczegółów strategii. W
posiedzeniu udział wzięła także Pani Beata Cholewka,
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dyrektor Departamentu […]

Raport z monitorowania Narodowego Programu Zdrowia
Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że na zlecenie Ministra Zdrowia, Polskie

Towarzystwo Programów Zdrowotnych (PTPZ), zrealizowało zadanie XI.3. Narodowego
Programu Zdrowia na lata 2016-2020 – Prowadzenie monitoringu zadań z zakresu zdrowia
publicznego za rok 2016. W rezultacie przeprowadzonych przez PTPZ prac powstał raport
końcowy, w którym zostały podsumowane działania z zakresu zdrowia publicznego przez
jednostki […]

Czytaj
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List Naczelnej Rady Pielęgniarek i
Położnych do Prezesa Rady Ministrów
List Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do Prezesa
Rady Ministrów Kliknij, aby pobrać

Czytaj więcej

Pielęgniarki i Położne laureatami Nagrody
Prezydenta Gdańska
Pracownicy gdańskiej służby zdrowia już po raz 9. zostali
wyróżnieni Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska. Uroczysta
gala wręczenia nagród miała miejsce 18 grudnia 2017 r. w
Muzeum Wnętrz Mieszczańskich w Gdańsku. Prezydent
Miasta Gdańska wyróżnił pracowników zawodów
medycznych, doceniając poświęcenie osób najbardziej
oddanych pracy na rzecz dobra pacjentów i ich rodzin.
Nagrodę główną otrzymała pielęgniarka, Pani […]

Czytaj więcej

Media:

Zostajemy bez pielęgniarek
20 tys. pielęgniarek już wyjechało do pracy za granicę, 55 tys. w każdej chwili może przejść
na emeryturę. Już nawet prywatne kliniki i przychodnie mają coraz większe trudności z
zatrudnieniem pielęgniarki. Szpitale i przychodnie nabory do pracy prowadzą non stop. –
Podkupują sobie nawzajem pielęgniarki, oferując 200-300 zł więcej niż dotychczasowy
pracodawca – mówi Zofia […]
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Szumowski: Trzeba zwiększyć liczbę pracujących pielęgniarek i
położnych
Poprawę warunków kształcenia pielęgniarek i położnych oraz normy pracy dla tej grupy
zadeklarował szef MZ Łukasz Szumowski po spotkaniu z NRPiP i OZZPiP. Podkreślił, że

Czytaj
więcej

trzeba pilnie podjąć działania na rzecz zwiększenia liczby pielęgniarek i położnych.
Szumowski ocenił, że starzenie się kadr pielęgniarek i położnych oraz deficyt w tej grupie
zawodowej to “chyba najbardziej pilny […]

Zawód opiekuna medycznego powinien wkroczyć na szeroką
skalę do polskich szpitali
Od maja trwają prace nad strategią dla polskiego pielęgniarstwa. Ważnym jej obszarem,
który wymaga regulacji, są zawody pomocnicze. – Po długotrwałych dyskusjach zespół
uznał, że pomocniczym zawodem, który powinien wkroczyć na szeroką skalę do szpitali jest
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opiekun medyczny – powiedziała serwisowi eNewsroom Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych – Jest on usankcjonowany i ma określony system kształcenia. W
[…]

Ustawa o zdrowiu dzieci i młodzieży na celowniku – wiele uwag
Pod koniec września do konsultacji społecznych trafił projekt założeń do ustawy o zdrowiu
dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Zakładał m.in. współpracę lekarzy rodzinnych i szkoły
w zakresie zdrowia uczniów. Właśnie opublikowano uwagi zgłoszone do projektu. Szereg
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uwag zgłosiły też pielęgniarki i położne. Ich zdaniem trudny lub niemożliwy do realizacji
będzie np. zapis o tym, […]

Recepta na braki kadrowe w szpitalach? Dokumentację za
lekarza uzupełni pracownik administracyjny
Opiekun medyczny odciąży pielęgniarki, a dokumentację za lekarza uzupełni pracownik
administracyjny. Nowe zawody i zmiana kompetencji tych już istniejących to kolejny pomysł
na braki kadrowe w szpitalach. W przypadku pielęgniarek sprawa jest nieco prostsza,
ponieważ zawód opiekuna medycznego, który miałby je odciążyć w części zadań, już
istnieje. Niestety, nie cieszy się zbyt dużą popularnością. Zofia […]
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Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych ws. systemu kształcenia
podyplomowego
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wystosowała pismo do Komisji Nadzwyczajnej ds.
regulacji w sprawie modyfikacji ustawy z 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.
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Chodzi o zmiany w systemu kształcenia podyplomowego. Samorząd pielęgniarek i
położnych w piśmie z 22 stycznia zaproponował zmiany, które mają usprawnić procesy
związane z funkcjonowaniem systemu zawierającego informacje o […]

NIPiP: jak bez stresu rozmawiać o szczepieniach pediatrycznych
Podsumowano kolejną edycję warsztatów dla pielęgniarek i położnych pt. Dylematy
współczesnych rodziców, czyli jak bez stresu rozmawiać o szczepieniach pediatrycznych. W
ramach warsztatów odbyło się jedenaście spotkań w jedenastu miejscowościach w całym
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kraju. Jak poinformowała w poniedziałek (22 stycznia) Naczelna Izba Pielęgniarek i
Położnych, w jesiennym cyklu szkoleń wzięło udział 385 pielęgniarek/pielęgniarzy i
położnych. Spotkania […]

Pielęgniarki: nowe normy zatrudnienia powinny trafić do
rozporządzenia koszykowego
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych oczekuje od nowego ministra zdrowia rzeczywistego
i konstruktywnego dialogu i wdrażania przede wszystkim tych postulatów, które są już
możliwe do zrealizowania. Najważniejszy dotyczy nowych norm zatrudnienia pielęgniarek.

Czytaj
więcej

Przedstawicielki samorządu pielęgniarek i położnych oraz Ogólnopolskiego Związku
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych spotkały się z ministrem zdrowia Łukaszem
Szumowskim w środę 17 stycznia […]

Minister zdrowia Łukasz Szumowski spotkał się z pielęgniarkami
Minister zdrowia Łukasz Szumowski spotkał się z przedstawicielami Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i
Położnych. “Nie padły żadne deklaracje. Było to kurtuazyjne spotkanie” – powiedziała
wiceprzewodnicząca OZZPiP Longina Kaczmarska. W spotkaniu poza ministrem zdrowia
uczestniczyła wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko oraz prezes NRPiP Zofia Małas i
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przewodnicząca OZZPiP Krystyna Ptok. Spotkanie odbyło […]

Potrzebna modyfikacja programów nauczania w kształceniu
pielęgniarek i położnych
Od maja tego roku w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad strategią dla polskiego
pielęgniarstwa. Jednym z obszarów, który obejmują prace jest kształcenie przed- i
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podyplomowe. Uznano, że niepotrzebna jest zmiana systemu szkolenia polskich pielęgniarek
i położnych. Obowiązywać będzie nadal szkolenie w systemie bolońskim. Potrzebna jest
jednak modyfikacja programów nauczania, nad czym trwają prace. – Środowisko […]

Zofia Małas: za kilkanaście lat pielęgniarkami będą emerytki
Pielęgniarek jest za mało i za kilkanaście lat nie będzie miał kto opiekować się chorymi –
wynika ze strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa, opracowanej przez zespół powołany
przez ministra zdrowia. Samorząd pielęgniarski nie do końca jest usatysfakcjonowany
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strategią, ale podkreśla, że jest to pierwszy dokument, który powstał na ten temat, co jest
cenne. – Zabiegaliśmy […]

MZ: Strategia dla pielęgniarstwa bez wytycznych ws.
wynagrodzeń
Przygotowana przez ministerialny zespół ekspertów Strategia na rzecz rozwoju
pielęgniarstwa w Polsce nie zostanie uzupełniona o wytyczne dotyczące wynagrodzeń. To
oficjalne stanowisko Ministerstwa Zdrowia w odpowiedzi na postulat pielęgniarek i
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położnych. „Zespół nie odbył żadnej merytorycznej nad poziomem docelowym wynagrodzeń
pielęgniarek i położnych. Nie rozstrzygnięto jaki to powinien być minimalny gwarantowany
poziom wynagrodzeń, z jakim […]

MZ: Są zmiany w składzie zestawów ratujących życie
Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wykazu
produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym
świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład
zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie. Co się zmieni? Ze składu zestawów
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przeciwwstrząsowych, z których korzystają lekarze i pielęgniarki został usunięty płyn
infuzyjny (HES). O jego usunięcie […]

Pielęgniarki i położne chcą strategii
Od kilku miesięcy opinię społeczną zaprząta przede wszystkim sytuacja lekarzy, jednak ich
problemy są ściśle powiązane z pracą pielęgniarek i położnych. Trwają prace nad
stworzeniem strategii rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, która ma zaradzić
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największej bolączce zawodu, czyli niedoborom kadrowym.
https://www.doz.pl/czytelnia/a13417-Pielegniarki_i_polozne_chca_strategii

Z. Małas: będziemy współpracować z każdym
Zmianę na stanowisku ministra zdrowia dla Polityki Zdrowotnej komentuje Zofia Małas,
prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.- Nowy minister jest mi znany, ale ocenić
zmianę będziemy mogli dopiero po jakimś czasie współpracy. Stan pielęgniarstwa w Polsce
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jest znany, podobnie nasze postulaty. Będziemy współpracować z każdym i każdego
będziemy punktować, jeżeli nie podejdzie rzetelnie do naszych […]

NIPiP: mamy prawo do opiniowania aktów prawnych
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych poprosiła ministra zdrowia o interwencję w sprawie
niedotrzymywania terminów przesyłania do opiniowania aktów prawnych przygotowywanych
przez kierowany przez niego resort. “Z przykrością informuję, że tego rodzaju sytuacje nie
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stanowią incydentalnych działań Ministerstwa Zdrowia w procesie legislacyjnym, w którym
jednym z uczestników jest NIPiP” – pisze szefowa izby. W ocenie samorządu […]

Pielegniarki niepokoją skrócone konsultacje
Praktyka związana z przygotowywanymi przepisami stosowana przez resort zdrowia jest
daleka od obowiązujących standardów – twierdzi Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
(NRPiP). Na niedotrzymywanie terminów opiniowania aktów prawnych, jakie wpływają do
Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych z Ministerstwa Zdrowia, skarży się w liście do
ministra Konstantego Radziwiłła prezes NRPiP Zofia Małas. I dodaje, że stosowany […]
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Nie ma pomysłu na zwiększenie liczby pielęgniarek
W resorcie zdrowia zakończyły się właśnie prace nad strategią rozwoju pielęgniarstwa i
położnictwa w Polsce. Środowisko nie wierzy jednak, że dokument ten rozwiąże jego
bolączki. Podczas gdy lekarze wypowiadają klauzulę opt-out, pielęgniarki coraz wyraźniej
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sygnalizują, że ich także jest za mało. Mały prestiż zawodu, zbyt niskie zarobki, ale przede
wszystkim brak zastępowalności pokoleń – to […]

Prezes NIPiP: obowiązki lekarzy spadną na pielęgniarki
W środę zebrała się sejmowa Komisja Zdrowia, która zajęła się omawianiem skutków
wypowiedzianych klauzul “opt-out” przez lekarzy rezydentów. Były minister zdrowia Bartosz
Arłukowicz, przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia, ostro skrytykował działania
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obecnego ministra zdrowia. Mówił, że sytuacja w służbie zdrowia jest krytyczna. – To
niezgodne z prawem. Jak pan może proponować, żeby lekarz pediatra obsługiwał pacjentów
[…]

NRPiP: Jednoosobowe dyżury pielęgniarek muszą zostać
wyeliminowane
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zajęła stanowisko w sprawie pełnienia przez
pielęgniarki i położne jednoosobowych dyżurów w zakładach leczniczych. NRPiP skierowała
w tej sprawie pismo do Ministerstwa Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Praw
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Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Konsultantów Krajowych ds. Pielęgniarstwa i
Położnictwa (…) Taka praktyka nie pozwala na sprawowanie opieki z należytą starannością
[…]

Z. Małas: jest diagnoza, brakuje sposobu leczenia
Nie pytamy już teraz, czy braknie pielęgniarek, obecnie pytanie brzmi: kiedy. Powołany przez
ministra zdrowia Zespół do spraw opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i
położnictwa w Polsce opracował „Strategię na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w
Polsce”. To rzetelna diagnoza, ale wciąż brakuje konkretów i sposobu leczenia tej sytuacji –
ocenia Zofia Małas, prezes […]
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