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Szanowny Panie Dyrektorze,
rodowisko piel gniarek szkolnych z województwa zachodniopomorskiego za
pomoc Krajowego Stowarzyszenia Piel gniarek Medycyny Szkolnej pragnie zwróci Pana
uwag na coraz trudniejsz sytuacj ekonomiczn praktyk piel gniarskich wiadcz cych
usługi zdrowotne w zakresie profilaktycznej opieki nad dzie mi i młodzie .
Sytuacja ta jest wynikiem najni szego poziomu finansowania

wiadcze

piel gniarskich w kraju oraz obserwowanym od kilku lat spadkiem liczby uczniów,
zwi zanym z ni em demograficznym. Szczególnie dotkliwy spadek odczuwany jest ka dego
roku w miesi cu wrze niu, z rozpocz ciem roku szkolnego.
We wrze niu br. populacja uczniów i wychowanków po raz kolejny uległa znacznemu
zmniejszeniu. Według naszych szacunków spadek kształtuje si na poziomie od 2% do 10%
w zale no ci od powiatu.
Pula rodków finansowych przyznanych w Planie Finansowym 2006 na wiadczenia
opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna - piel gniarstwo rodowiska
nauczania i wychowania jest jak wiadomo warto ci stał . Z prostego rachunku wynika, e
wraz ze spadkiem liczby podopiecznych

cz

wykorzystana.
W zwi zku z powy szym zwracamy si

rodków finansowych pozostaje nie
z pro b o rozwa enie mo liwo ci

renegocjacji stawki kapitacyjnej na jednego ucznia pocz wszy od miesi ca wrze nia br.
Pragniemy równie nadmieni , e piel gniarki rodowiska nauczania i wychowania to
w wi kszo ci Panie w wieku przedemerytalnym, b d ju na emeryturze. Absolwenci

piel gniarstwa nie s

zainteresowani podj ciem zatrudnienia przy tak niskim poziomie

finansowania. Ponadto nasza organizacja obserwuje niepokoj ce zjawisko odchodzenia
piel gniarek szkolnych do innych sfer ochrony zdrowia oraz emigracj zarobkow .
Sytuacja ta mo e w niedługiej perspektywie czasu doprowadzi

do znacznego

ograniczenia wiadczonych usług w zwi zku z brakiem profesjonalnej kadry piel gniarskiej
na rynku pracy.
Na coraz trudniejsz sytuacj ekonomiczn piel gniarstwa rodowiska nauczania i
wychowania w województwie zachodniopomorskim nakładaj

si

dodatkowe opłaty

ponoszone przez praktyki piel gniarskie takie jak: podatek od nieruchomo ci zaj tych na
gabinety profilaktyki i pomocy przedlekarskiej, którego

daj organy samorz dowe oraz

koszty utrzymania tych gabinetów.
Panie Dyrektorze zgodnie z Rz dowym Programem „Profilaktyczna opieka zdrowotna
nad dzie mi i młodzie

w rodowisku nauczania i wychowania Warszawa, pa dziernik

2004r" stawka kapitacyjna powinna kształtowa si na poziomie co najmniej 2,50 złotych, za
w naszym województwie jest to kwota 2,17 złotych na ucznia - najni sza w skali kraju (od 01
pa dziernika wynosi 2,24 złotych na ucznia).
W zwi zku z powy szym wnosimy, aby stawka kapitacyjna na jednego
podopiecznego w województwie zachodniopomorskim w roku 2007 była zbli ona do
proponowanej w Rz dowym Programie.
Panie Dyrektorze jeszcze raz ponawiam pro b o pomoc w przedmiotowej sprawie i
rozwa enie przedstawionej propozycji.

