Załącznik nr 3 do uchwały Nr 91/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie planów pracy na rok 2016 Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych oraz Komisji i Zespołów problemowych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych

Komisja Nauki, Kształcenia i Rozwoju Zawodowego na rok 2016
L.p.
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.

Zadania Komisji
Opracowanie propozycji zmian do procedury kontroli
ośrodków kształcenia
Proponowanie zmian do obowiązujących aktów prawnych
dotyczących kształcenia podyplomowego pielęgniarek i
położnych
Monitorowanie projektów aktów prawnych dotyczących
kształcenia podyplomowego pip,
Podjęcie działań dotyczących opracowania ścieżki rozwoju
zawodowego pielęgniarek i położnych
Podjęcie działań mających na celu opracowanie kompetencji i
standardów zawodowych pip

Współpraca z instytucjami działającymi w obszarze
kształcenia podyplomowego pip, w tym min CKPPiP,
KRASZPiP, MZ i inne
Współpraca z Zespołem ds. kontroli powołanym Uchwałą Nr
76/VII/2016 NRPiP z dn. 8.03.2016 r.
Udział Członków Komisji w międzynarodowych i krajowych
sympozjach, konferencjach, szkoleniach
Współpraca z innymi zespołami i komisjami oraz z obsługą
prawną NRPiP
Bieżąca analiza zgłaszanych spraw i problemów

Metody pracy
Zebranie i analiza wniosków z OIPiP
Wnioskowanie o wprowadzenie zmian, opracowywanie projektów
stanowisk i apeli

Termin realizacji zadań
Posiedzenie NRPiP –
czerwiec 2016
Praca ciągła

Opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia
podyplomowego pielęgniarek i położnych
Analiza funkcjonowania i rozwoju zawodowego pip w krajach UE

Praca ciągła

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada
2007 r.
w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych,
diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez
pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.
Opracowanie kompetencji i standardów
Udział w komisjach, spotkaniach, grupach roboczych itp.

Praca ciągła

Zapoznawanie się z przyjętym przez Zespół, planem kontroli i
protokołami ze spotkań i kontroli
Analiza podjętych działań realizowanych przez Zespół
Wnioskowanie o sfinansowanie czynnego/biernego udziału
członków komisji
Konsultacje, wnioski o opinię
Wypracowywanie stanowisk i apeli
Zajmowanie stanowiska w danej sprawie

Praca ciągła

Wstępne daty spotkań Komisji w 2016 roku to 20.09.2016 i 29.11.2016
Przewodnicząca Komisji Sabina Wiatkowska

Praca ciągła

Praca ciągła

Praca ciągła
Praca ciągła
Praca ciągła

