
 

Nasz znak: KSPMS/ 

Pani 
Ewa �wi�tochowska 
Przewodnicz�ca 

Szczeci�skiej Rady 

Piel�gniarek i Poło�nych 

Dotyczy: Specjalizacji w dziedzinie piel�gniarstwa nauczania i wychowania 

W imieniu członków Krajowego Stowarzyszenia Piel�gniarek Medycyny Szkolnej 

oraz grupy piel�gniarek �rodowiska nauczania i wychowania oczekuj�cych od dwóch lat na 

specjalizacj� w dziedzinie piel�gniarstwa nauczania i wychowania dofinansowywanej przez 

Ministerstwo Zdrowia, prosz� o wyja�nienie dokonanych w marcu 2005 r. zmian 

priorytetowych dziedzin piel�gniarstwa, z których została wykre�lona dziedzina 

piel�gniarstwa �rodowiska nauczania i wychowania. Pragn� przypomnie�, �e w/w 

specjalizacja była priorytetem dla województwa Zachodniopomorskiego zgłaszanym jeszcze 

w lutym 2005, poniewa� w województwie nie ma �adnej specjalistki w tym zakresie. 

Jednocze�nie prosz� o ustosunkowanie si� do pisma w sprawie w/w specjalizacji 

skierowanego do naszej organizacji z Ministerstwa Zdrowia Departament Nauki i 

Szkolnictwa Wy�szego (kserokopia w zał�czeniu), w którym to Ministerstwo Zdrowia 

informuje, �e specjalizacja z dziedziny piel�gniarstwa nauczania i wychowania nie uzyskała 

akceptacji ze strony samorz�du zawodowego. 

Z    powa�aniem 

 

 



W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 12 maja 2005 r. (znak: KSPMS/10/05) Departament Nauki 

i Szkolnictwa Wy�szego uprzejmie informuje. 

Kryteria przyj�te do post�powania przetargowego w sprawie wyboru organizatora kształcenia 

zamierzaj�cego prowadzi� specjalizacj� finansowan� ze �rodków publicznych w 2005 roku, zostały 

wypracowane i zaakceptowane przez zespół w skład, którego wchodzili przedstawiciele: Naczelnej Rady 

Piel�gniarek i Poło�nych, Ogólnopolskiego Zwi�zku Zawodowego Piel�gniarek i Poło�nych, Centrum 

Kształcenia Podyplomowego Piel�gniarek i Poło�nych, Departamentu Bud�etu, Finansów i Inwestycji, 

Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wy�szego. 

Zastosowane kryteria do przetargu na przeprowadzenie szkole� specjalizacyjnych dla 

piel�gniarek i poło�nych zostały przygotowane w oparciu o: 

- Narodowy Plan Zdrowotny na lata 2004-2013; 

- Narodowy Program Zdrowia na lata 1996-2005; 

- Program polityki zdrowotnej pa�stwa w 2005 r.; 

- Program profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dzie�mi i młodzie�� w �rodowisku nauczania 

i wychowania; 

- Wojewódzkie plany zdrowotne; 

- ustaw� o Pa�stwowym Ratownictwie Medycznym; 

- dane z Urz�dów Marszałkowskich, Naczelnej Rady Piel�gniarek i Poło�nych oraz Centrum 

Kształcenia Podyplomowego Piel�gniarek i Poło�nych. 

W lutym br. Naczelna Rada Piel�gniarek i Poło�nych przekazała propozycje priorytetowych 

dziedzin piel�gniarstwa, dla poszczególnych województw. W tym materiale Naczelna Rada wskazała 

dziedzin� piel�gniarstwa w �rodowisku nauczania i wychowania jedynie dla województwa 

zachodniopomorskiego. 

W oparciu o nadesłane propozycje Departament Nauki opracował materiał na temat: „Liczby 

miejsc   specjalizacyjnych   oraz   wykazu   priorytetowych   dziedzin   specjalizacji   dla  poszczególnych 
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województw w 2005 roku", w którym (zgodnie z propozycj� NRPiP i Urz�du Marszałkowskiego 

w Szczecinie) wskazano dla województwa zachodniopomorskiego dziedzin� piel�gniarstwa w �rodowisku 

nauczania i wychowania. 

W marcu br. Departament Nauki przesłał powy�szy materiał mi�dzy innymi do Naczelnej Rady 

Piel�gniarek  i  Poło�nych  z  pro�b� o jego  akceptacj�.   W  odpowiedzi  Naczelna  Rada,  w  oparciu 

0 informacj� z Okr�gowej Rady Piel�gniarek i Poło�nych w Szczecinie, zaproponowała dla województwa 

zachodniopomorskiego zamiast piel�gniarstwa w dziedzinie  �rodowiska nauczania  i wychowania - 

piel�gniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki oraz piel�gniarstwo psychiatryczne. 

W zwi�zku z powy�szym propozycja ta została uwzgl�dniona przez Departament Nauki 

w kolejnej wersji materiału - „Liczba miejsc specjalizacyjnych oraz wykaz priorytetowych dziedzin 

specjalizacji dla poszczególnych województw w 2005 roku". 

Powy�szy materiał został zaakceptowany w kwietniu br. przez Naczeln� Rad� Piel�gniarek 

i Poło�nych. 

Poza tym pragn� zwróci� uwag� na fakt, i� podstawowym kryterium dla organizatorów 

kształcenia przyst�puj�cych do przetargu jest przede wszystkim spełnienie wymogów formalnych 

(posiadanie zatwierdzonego przez CKPPiP programu nauczania). 

W zwi�zku z powy�szym Departament Nauki informuje, i� dziedzina piel�gniarstwa �rodowiska 

nauczania i wychowania była uwzgl�dniona jako priorytetowa przez Departament Nauki, zgodnie 

z zało�eniami Programu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dzie�mi i młodzie�� w �rodowisku 

nauczania i wychowania, jednak nie uzyskała akceptacji ze strony samorz�du zawodowego 

piel�gniarek i poło�nych. 

Jednocze�nie Departament Nauki uprzejmie informuje, i� w najbli�szym czasie odb�dzie si� 

kolejne post�powanie przetargowe obejmuj�ce liczb� miejsc szkoleniowych, niewykorzystanych podczas 

pierwszego post�powania. W trakcie kolejnego post�powania b�dzie wi�c istniała mo�liwo�� ubiegania 

si� w województwie zachodniopomorskim o dofinansowanie trzech dziedzin specjalizacji w ramach, 

których mo�e si� równie� znale�� specjalizacja w dziedzinie piel�gniarstwa �rodowiska nauczania 

i wychowania. 

Z powa�aniem, 

 


