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Szanowni Państwo,
Wrzesień był miesiącem pełnym spotkań i dyskusji, mającymi na celu
uzgodnienie działań, które służyć będą dobru pacjenta
i poszanowaniu zawodów medycznych. Rozmowa z przedstawicielką
Międzynarodowej Rady Pielęgniarek pozwoliła na ujęcie problemów
pielęgniarek i położnych w aspekcie globalnym i była kluczowym
punktem, by NRPiP włączyła się do europejskiej dyskusji na temat
przyszłości pielęgniarstwa i położnictwa. Natomiast spotkanie
z Wiceminister Zdrowia było okazją do omówienia naglących spraw
związanych z nowelizacją ustawy o sposobie ustalania najniższego
wynagrodzenia zasadniczego oraz z brakiem dotacji dla NIPiP oraz
OIPiP na zadania przejęte od administracji państwowej. Kolejnym
wydarzeniem były warsztaty na temat współpracy pomiędzy
przemysłem farmaceutycznym a przedstawicielami zawodów
medycznych. Podczas debaty o relacjach pomiędzy reprezentantami
różnych gałęzi branży zgodnie stwierdzono, iż ciągła dyskusja na
temat polskiej służby zdrowia jest niezbędna, aby kreować w mediach
pozytywny wizerunek wszystkich zawodów medycznych, co przełoży
się na większe zaufanie społeczeństwa i lepszą opiekę medyczną.
Ponadto, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zdecydowanie
sprzeciwia się jednoosobowym dyżurom pełnionym przez pielęgniarki
i położne w zakładach leczniczych, dlatego wystosowane zostało
pismo do Ministerstwa Zdrowia, aby dotychczasowe rozporządzenie
zastąpić odpowiednimi regulacjami prawnymi, zapewniającymi
adekwatną liczbę pielęgniarek i położnych w danym oddziale
szpitalnym. Jest to kolejny krok ku poprawie sytuacji w ochronie
zdrowia. NRPiP nadal będzie intensywnie działać, aby opieka
zdrowotna w Polsce była jak na najwyższym poziomie.
Zofia Małas, prezes NRPiP

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ RP
„Pielęgniarka/położna powinna uczestniczyć w działalności krajowych i międzynarodowych organizacji
pielęgniarskich/położniczych na rzecz ochrony zdrowia społeczeństwa,
przysparzając tym samym prestiżu zawodowi

AKTUALNOŚCI:

INFORMATYZACJA SŁUŻBY ZDROWIA NA FORUM EKONOMICZNYM W KRYNICY
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Pani Zofia Małas wzięła udział, jako ekspert – 5 września
o godzinie 17.30 – w panelu dyskusyjnym podczas XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju.
Czytaj więcej
„DYLEMATY WSPÓŁCZESNYCH RODZICÓW, CZYLI JAK BEZ STRESU ROZMAWIAĆ O SZCZEPIENIACH
PEDIATRYCZNYCH” – PODSUMOWANIE KOLEJNEJ EDYCJI SPOTKAŃ DLA PIELĘGNIAREK MARZECCZERWIEC 2017
Podczas edycji wiosennej Warsztatów dla Pielęgniarek pt.: „Dylematy współczesnych rodziców, czyli jak bez
stresu rozmawiać o szczepieniach pediatrycznych” miały miejsce 23 spotkania w 22 miejscowościach na terenie
całego kraju (od marca do czerwca 2017 r.).
Czytaj więcej
NIPIP OBJĄŁ PATRONATEM SAMORZĄDOWE FORUM ZDROWIA
Co samorząd może dziś, a co będzie musiał jutro? Czy można wygrać wybory
nie inwestując w zdrowie? To dwa kluczowe pytania, wokół których skupią się
debaty i dyskusje Samorządowego Forum Zdrowia, które odbędzie się
w dniach 5‑6 października 2017 r. w Międzynarodowym Centrum
Kongresowym w Katowicach. NIPiP objął patronatem Samorządowe Forum
Zdrowia, a Pani Prezes Zofia Małas zasiada w Radzie Programowej i będzie
brała udział w panelu pt. „Samorządowy budżet zdrowia dziś i jutro, czyli jak
sprostać wyzwaniom i oczekiwaniom?”.
Czytaj więcej

Z prac NRPiP:
SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELA ICN KAREN BJORO Z PREZYDIUM NRPIP

Czytaj więcej

SPOTKANIE Z WICEMINISTER ZDROWIA W SIEDZIBIE NACZELNEJ IZBY PIELĘGNIAREK
I POŁOŻNYCH

Czytaj więcej

WARSZTAT – ETYKA I WSPÓŁPRACA POMIĘDZY
A PRZEDSTAWICIELAMI ZAWODÓW MEDYCZNYCH

Czytaj więcej

PRZEMYSŁEM

FARMACEUTYCZNYM

JEDNOOSOBOWE OBSADY PIELĘGNIARSKIE I POŁOŻNICZE – SPRZECIW NRPIP

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zajęła stanowisko w sprawie pełnienia przez pielęgniarki i położne
jednoosobowych dyżurów w zakładach leczniczych.
Czytaj więcej

W mediach:
2017-09-28 Wyborcza.pl (tytuł: „Pielęgniarki, przedsiębiorcy, rolnicy, profesorowie wyższych
uczelni. Kto może, odchodzi na emeryturę”, link: http://wyborcza.pl/7,75248,22433787,pielegniarkiprzedsiebiorcy-rolnicy-profesorowie-wyzszych.html) – Dlaczego Polacy przechodzą szybko na emeryturę?
Pielęgniarki, bo są przemęczone, przedsiębiorcy i rolnicy, bo im się to opłaca. Obniżenie wieku do 60 lat
dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn wchodzi w życie 2 października. Ale już od 1 września można składać
wnioski. I Polacy składają. Tylko do końca roku uprawienia emerytalne uzyska dodatkowych 330 tys.
Polaków. Na razie o emeryturę wystąpiło około połowa z nich. Jak jednak przewiduje ZUS, na podstawie
analizy z poprzednich lat, o świadczenie może wystąpić co najmniej 80 proc. uprawionych.
2017-09-28 Gazetaprawna.pl (tytuł: „Szkolna pielęgniarka według Radziwiłła: Będzie lekarzem,
ratownikiem,
negocjatorem
i
terapeutą
jednocześnie”,
link:
http://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/1074134,zadanie-szkolnej-pielegniarki-wedlug-ministrezdrowia.html) – Szkolna pielęgniarka – zgodnie z założeniami resortu zdrowia – będzie musiała opiekować
się przewlekle chorymi uczniami, robić badania wzroku i słuchu oraz kontrolować wagę wszystkich
uczniów, a także pomagać im w problemach psychicznych, jak spadek nastroju, anoreksja czy bulimia.
Z dziewczynkami – wraz z położną – porozmawia o dojrzewaniu. Przede wszystkim jednak musi przekonać
do współpracy rodziców.
2017-09-26 Zdrowie.abc.com.pl (tytuł: „Pielęgniarki wnioskują o eliminację jednoosobowych
dyżurów”,
link:
https://www.zdrowie.abc.com.pl/aktualnosci/pielegniarki-wnioskuja-o-eliminacjejednoosobowych-dyzurow,114487.html) – Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych złożyła wniosek do
Ministerstwa Zdrowia w sprawie pilnego podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania pełnienia
jednoosobowych dyżurów przez pielęgniarki i położne w zakładach leczniczych. Rada poinformowała, że
wpływają do niej liczne sygnały dotyczące stosowania jednoosobowych obsad pielęgniarek i położnych
podczas dyżurów. „Taka praktyka nie pozwala na sprawowanie opieki z należytą starannością
i z zachowaniem bezpieczeństwa pacjentów, co ma bezpośredni wpływ na występowanie zdarzeń
niepożądanych, w tym także błędów medycznych” – alarmuje Rada.
2017-09-26 Politykazdrowotna.pl (tytuł: „Nie będzie powrotu do kształcenia w liceach
pielęgniarskich”, link: http://www.politykazdrowotna.com/23245,nie-bedzie-powrotu-do-ksztalcenia-wliceach-pielegniarskich) – W ubiegły piątek miało miejsce kolejne spotkanie zespołu pracującego na rzecz
strategii dla rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Jak zadeklarowała w rozmowie z Polityką
Zdrowotną Zofia Małas - Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych nie będzie powrotu do koncepcji
zmian w kształceniu pielęgniarek. Kształcenie pozostaje na poziomie uczelni wyższych.
2017-09-22 Businessinsider.com.pl (tytuł: „Polska opieka zdrowotna stoi nad przepaścią. Za 4 lata
zniknie ze szpitali ok. 40 tys. pielęgniarek”, link: https://businessinsider.com.pl/finanse/pielegniarkimaja-problemy-z-praca/s7vknp9) – FPP i NRPIP alarmuje, iż sytuacja demograficzna wśród
wykwalifikowanego personelu pielęgniarskiego i położniczego jest katastrofalna. Średnia wieku
pielęgniarek i położnych wynosi ponad 50 lat. Stąd potrzebna jest pilnie ochrona zawodu. Jak wynika
z danych Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych od 2008 roku sukcesywnie wzrasta średni wiek
pielęgniarek i położnych. W roku 2016 wynosił on 50,79 lat co oznacza, że pielęgniarki i położne są "starą
demograficznie grupą zawodową". Ponadto według statystyk 69,5 proc. aktywnych zawodowo pielęgniarek
i położnych jest w wieku powyżej 45 lat.
2017-09-20 Rdc.pl (tytuł: „Jest sprawa: w Polsce jest za mało pielęgniarek?”, link:
http://www.rdc.pl/podcast/jest-sprawa-w-polsce-jest-za-malo-pielegniarek) – W Polsce na tysiąc
mieszkańców przypada mniej niż sześć pielęgniarek. Co piąta jest w wieku emerytalnym. W Ministerstwie
Zdrowia działa zespół, który pracuje nad strategią rozwoju pielęgniarstwa. Tylko jak tę sytuację zmienić,
a właściwie od czego zacząć? O tym rozmawiali goście Elżbiety Uzdańskiej: Krystyna Ptok,
przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Joanna
Walewander, sekretarz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

2017-09-20 Politykazdrowotna.com.pl (tytuł: „Jest sprawa: w Polsce jest za mało pielęgniarek?”,
link: http://www.politykazdrowotna.com/23032,pielegniarki-potrzebne-zmiany-w-normach-zatrudnienia) –
Pielęgniarki protestują przeciwko jednoosobowym dyżurom w placówkach medycznych. Jak podkreśla
samorząd, chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo pacjentów. Apel Naczelnej Rady Pielęgniarek
i Położnych w tej sprawie trafił do Ministerstwa Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Praw
Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz do konsultantów krajowych ds. pielęgniarstwa i położnictwa.
2017-09-19 Rynekzdrowia.pl (tytuł: „NRPiP będzie doradzać MZ ws. poprawy sytuacji pielęgniarek”,
link:
http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/NRPiP-bedzie-doradzac-MZ-ws-poprawy-sytuacjipielegniarek,176507,14.html) – Ministerstwo Zdrowia pracuje nad strategią poprawiającą sytuację
pielęgniarek i położnych w Polsce. W składzie zespołu powołanego do jej realizacji znaleźli się
przedstawiciele Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Strategia zakłada wprowadzenie szeregu
rozwiązań wspierających rozwój pielęgniarstwa, jak i poszczególnych jego dziedzin, rozpoczynając od
etapu edukacji. Jednym z jej punktów będzie zwiększenie dotacji dla uczelni kształcących na kierunku
pielęgniarstwo i położnictwo w celu wsparcia rekrutacji na te kierunki.
2017-09-18 Gazetalekarska.pl (tytuł: „Wspólna sprawa: więcej na zdrowie!”, link:
http://gazetalekarska.pl/?p=36055) –
Towarzystwa lekarskie, samorządy zawodów medycznych,
organizacje pacjentów – w sumie ponad sto podmiotów podpisało się pod apelem wzywającym najwyższe
władze w państwie do natychmiastowego zwiększenia finansowania ochrony zdrowia w Polsce do 6 proc.
PKB. Czy rząd wsłucha się w głos ekspertów? Skąd wziąć pieniądze na ten cel?
2017-09-15
Dziennikpolski24.pl
(tytuł:
„Brakuje
pielęgniarek”,
link:
http://www.dziennikpolski24.pl/aktualnosci/a/brakuje-pielegniarek,12483321) – Ochrona zdrowia. Dzięki
obniżeniu wieku emerytalnego pielęgniarki i położne będą mogły znacznie szybciej zrezygnować z pracy,
ale w szpitalach i poradniach nie ma kto ich zastąpić. Reforma emerytalna wejdzie w życie już
w następnym miesiącu. Dzięki niej z aktywności zawodowej będą mogły zrezygnować kobiety, które
skończą 60 lat i mężczyźni po ukończeniu 65. roku życia.
2017-09-15 Medexpress.pl (tytuł: „Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych nie są
przestrzegane”,
link:
http://www.medexpress.pl/normy-zatrudnienia-pielegniarek-i-poloznych-nie-saprzestrzegane/68048) – W siedzibie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych odbyło się spotkanie z Józefą
Szczurek-Żelazko, wiceministrem zdrowia. Rozmawiano między innymi o pieniądzach dla pielęgniarek.
W trakcie spotkania omówiono sprawy wymagające pilnych działań ze strony Ministerstwa Zdrowia.
Jednym z tematów, który budzi wiele kontrowersji w środowisku zawodowym jest konieczność szybkiej
nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników
wykonujących zawody medyczne w podmiotach leczniczych.
2017-09-14 Gazetalekarska.pl (tytuł: „Pieniądze są potrzebne, ale to za mało”, link:
http://gazetalekarska.pl/?p=36019) – Odbywające się po raz piąty Warsztaty Dialogu Społecznego nie
przyniosły prostej odpowiedzi na pytanie, jak poprawić sytuację w ochronie zdrowia. Uczestnicy zgodzili się
co do tego, że udział publicznych środków przeznaczanych na zdrowie jest w naszym kraju
niewystarczający. Przestrzegali jednak, by wzrostu nakładów nie traktować jako jedynej recepty na
poprawę sytuacji, bo to zdecydowanie za mało, by ulgę odczuli i pacjenci, i lekarze.
2017-09-12 Rynekzdrowia.pl (tytuł: „NIPiP: warsztaty dla pielęgniarek prowadzących szczepienia”,
link:
http://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Szczepienia/NIPiP-warsztaty-dla-pielegniarek-prowadzacychszczepienia,176312,1018.html) – W tym roku odbędzie się jeszcze 10 spotkań dla pielęgniarek
szczepiących - w ramach warsztatów „Dylematy współczesnych rodziców, czyli jak bez stresu rozmawiać
o szczepieniach pediatrycznych”. Dotychczasowe spotkania pielęgniarki oceniły jako wartościowe informuje NIPiP.
2017-09-12 Rynekzdrowia.pl (tytuł: „NIPiP apeluje o godziwe płace minimalne w służbie zdrowia”,
link:
http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/NIPiP-apeluje-o-godziwe-place-minimalne-wsluzbie-zdrowia,176297,1.html) – Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych chce nowelizacji ustawy
o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody
medyczne. W opinii samorządu przyjęta regulacja nie zapewnia godziwego wynagrodzenia wszystkim
pielęgniarkom i położnym.
2017-09-11 Politykazdrowotna.com (tytuł: „Prace nad strategią dla pielęgniarstwa na finiszu”, link:
http://www.politykazdrowotna.com/22484,prace-nad-strategia-dla-pielegniarstwa-na-finiszu) – Do 31
października zakończyć się mają prace nad strategią na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa
w Polsce. Dokument ma otrzymać moc prawną, a założenia stać się pomocne w poprawieniu dramatycznej
sytuacji kadrowej wśród pielęgniarek i położnych.

2017-09-07 Businessinsider.com.pl (tytuł: „Kilkanaście tysięcy pielęgniarek może odejść z rynku
pracy
po
obniżeniu
wieku
emerytalnego”,
link:
https://businessinsider.com.pl/twojepieniadze/emerytury/ile-pielegniarek-odejdzie-na-emeryture-w-2017-roku/wjct0yy) – Blisko 11,6 tys.
pielęgniarek i położnych uzyska uprawnienia emerytalne 1 października br. To szacunki Najwyższej Izby
Pielęgniarek i Położnych, o których pisze czwartkowy "Dziennik Gazeta Prawna". W kolejnych latach ta
liczba jeszcze wzrośnie. Do 2020 roku z rynku pracy będzie mogło odejść prawie 45 tys. pielęgniarek
i położnych.
2017-09-06 Politykazdrowotna.com (tytuł: „Pielęgniarki: Ustawa jest krzywdząca dla naszego
zawodu”,
link:
http://www.politykazdrowotna.com/22429,pielegniarki-ustawa-jest-krzywdzaca-dlanaszego-zawodu) – Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych zaapelował do ministra zdrowia o jak
najszybszą nowelizację ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego
pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
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