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Popieram działania i stanowisko NRPiP  w zakresie utrzymania rozwiązań gwarantujących 

zachowanie samodzielności funkcjonowania podmiotów gospodarczych prowadzonych przez 

pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, położnej podstawowej opieki zdrowotnej, 

pielęgniarki szkolnej, z jednoczesnych utrzymaniem finansowania przez płatnika świadczeń 

zdrowotnych w powyższym zakresie.   

Jednocześnie informuję, że w dniu 05.04.2016 roku na posiedzenie Zespołu ds. opracowania 

strategii rozwiązań systemowych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej powołanego przez 

Ministra Zdrowia  zostali zaproszeni w charakterze ekspertów konsultanci Krajowi                  w 

dziedzinie pielęgniarstwa, pielęgniarstwa położniczo-ginekologicznego i pielęgniarstwa 

pediatrycznego. Na posiedzeniu każda z osób wyraziła stanowisko w odniesieniu do  

planowanych zamian oraz niepokój środowiska zawodowego w tym zakresie.  Członkowie 

Zespołu zadawali ekspertom pytania, które odnosiły się do systemu kształcenia przed                       

i podyplomowego pielęgniarki/położnej  oraz wymagań w odniesieniu  do  

pielęgniarki/położnej  zatrudnionej w podstawowej opiece zdrowotnej, w tym w środowisku 

nauczania i wychowania.    

Na posiedzeniu członkowie Zespołu w większością głosów pozytywnie zaopiniowali 

przygotowaną strategię rozwiązań systemowych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, 

który 11 kwietnia ma być przedłożony Ministrowi Zdrowia do dalszego procedowania. 

Członkowie Zespołu, którzy  negatywnie zaopiniowali strategię mieli możliwość do 10 
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kwietnia zgasić na piśmie uwagi wraz z ich uzasadnieniem. Z informacji przekazanej przez 

przewodniczącego Zespołu dr Tomasza Tomasika opracowana strategia będzie podstawą do 

przygotowania aktu prawnego. Ponadto Przewodniczący poinformował, że Zespół 

przygotowujący strategię wycofał się z przekazania opieki nad dzieckiem w szkole pod nadzór 

Ministerstwa Oświaty i Wychowania. Ustalono, że obszar ten nadal pozostanie pod nadzorem 

Ministra Zdrowia.  

Wydaje się, że w obecnej sytuacji środowisko zawodowe musi śledzić proces dalszych działań  

w zakresie przygotowywania aktu prawnego,  dokonać analizy i przedstawić wspólne 

stanowisko w momencie opiniowania projektu w ramach konsultacji społecznych.  

 

 

Z wyrazami szacunku  
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