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Pan
Sebastian Irzykowski
Wiceprezes
Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych

Szanowny Panie Prezesie,
w

związku

z

pismem

z

dnia

12

listopada

2020

r.

(znak:

NIPiP-NRPiP-

DM.0025.204.2020.MK) w sprawie podjęcia pilnych działań w celu uregulowania statusu
zawodu opiekuna medycznego jako opiekuńczego zawodu dla pacjenta i pomocniczego
zawodu dla pielęgniarki i położnej oraz wyraźnego rozgraniczenia kompetencji opiekuna
medycznego od kompetencji pielęgniarki i położnej, uprzejmie wyjaśniam.

Intencją Ministra Zdrowia jest zawsze dobro pacjenta i konieczność efektywnego
wykorzystania zasobów kadry medycznej, dlatego też resort zdrowia nieprzerwanie
prowadzi szereg działań mających na celu zapewnienie optymalnej liczby kadry
medycznej funkcjonującej na rynku. Należy zwrócić uwagę, iż dynamiczny rozwój nauk
medycznych, ustawiczne podnoszenie przez pielęgniarki i położne swoich kwalifikacji
zawodowych, nabywanie nowych uprawnień

i kompetencji (przejmowanie przez

pielęgniarki i położne dotychczasowych niektórych zadań realizowanych przez lekarzy)
oraz pojawianie się nowych obszarów do udzielania przez nie świadczeń opieki
zdrowotnej – powoduje w praktyce brak możliwości i czasu do wykonywania przez
pielęgniarki i położne czynności opiekuńczych względem pacjenta.
Pielęgniarstwo to zawód z długą tradycją, a pielęgniarki z biegiem lat zyskują na
znaczeniu w światowych systemach ochrony zdrowia. Należy jednak podkreślić , iż nie
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wszystkie czynności, musi wykonywać pielęgniarka. Zgodnie z tendencją substytucji
usług zdrowotnych, niektóre czynności, które aktualnie należą do kompetencji
zawodowych pielęgniarek lub położnych, mając na uwadze ich olbrzymie obciążenie
pracą

i

przypisanymi

obowiązkami

zawodowymi,

mogłyby

być

wykonywane

przez wspierający ich zawód medyczny. Wsparcie ze strony tego zawodu odciąży
pielęgniarki i położne oraz umożliwi realizację zadań, które wynikają z ich wysokich
umiejętności i kompetencji. Takie rozwiązanie poprawi warunki pracy całego personelu
medycznego i znacząco wpłynie na poprawę opieki nad pacjentami.
Jednocześnie analizując zapotrzebowanie na kadry medyczne, mając na uwadze
wyzwania, jakie wynikają z rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia
należy zauważyć, iż obecnie w systemie zdrowia zawód opiekuna medycznego, w
stosunku do potencjału jaki reprezentuje, nie jest w pełni wykorzystany.
Wobec powyższego, mając na uwadze wykorzystanie istniejącego potencjału zawodu
opiekuna medycznego, który ma znacząco wesprzeć pielęgniarki i położne w ich
zadaniach zawodowych, a co za tym idzie umożliwić im wykonywanie zadań, które w
pełni wykorzystują ich wiedzę i doświadczenie zawodowe, Minister Zdrowia podjął prace
legislacyjne polegające na wprowadzeniu zmian do podstawy programowej kształcenia
w zawodzie opiekun medyczny. Dzięki tym działaniom, system ochrony zdrowia
wzbogaci się o wyspecjalizowaną kadrę medyczną, która będzie stanowiła wymierną
pomoc dla osób wykonujących inne zawody medyczne, a przede wszystkim
pielęgniarkom, jako personelu wysoko wykwalifikowanego.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż zgodnie z procedurą legislacyjną projekt
rozporządzenia zawierający nową podstawę programową dla zawodu opiekun
medyczny, który procedowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,

jako

ministerstwo właściwe do spraw oświaty, zostanie przekazany do konsultacji
publicznych i opiniowania. Niezależnie od powyższego obecnie w resorcie zdrowia
trwają pracę legislacyjne nad projektem ustawy o niektórych zawodach medycznych,
która będzie regulować kompleksowo uzyskiwanie kwalifikacji, zasady wykonywania
oraz zasady doskonalenia zawodowego nieuregulowanych do tej pory ustawowo,
zawodów medycznych. Projekt zakłada uregulowanie wymagań kwalifikacyjnych, m. in.
dla zawodu opiekun medyczny. Należy zauważyć, iż celem przedmiotowej regulacji jest
zabezpieczenie właściwej jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych wykonywanych
przez poszczególne zawody medyczne. Projekt ustawy o niektórych zawodach
medycznych wprowadza mechanizmy mające zapewnić dostęp do wykonywania
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zawodu tylko profesjonalistom w danym zawodzie, którzy posiadają właściwe
kwalifikacje. Należy podkreślić, iż właściwe kwalifikacje to te, które wynikają z
regulowanego w Polsce przepisami prawa kształcenia w tych zawodach.

Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Maciej Miłkowski
Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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