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Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych wyraża swój 
sprzeciw dla utworzenia nowego zawodu medycznego jakim jest technik 
pielęgniarstwa. W całości popieramy w tym zakresie stanowisko nr 27 
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 9 lipca 2019r. 
Należy zauważyć, że stworzenie nowego zawodu wspierającego pielęgniarki 
było już przedmiotem dyskusji podczas tworzenia Strategii na rzecz 
pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Zgodnie z ustaleniami w tym czasie nie 
jest potrzebne tworzenie kolejnych zawodów, które mają podobne kwalifikacje, 
ale lepsze włączenie w system ochrony zdrowia już istniejących profesji. Pragnę 
przypomnieć, że obecnie ponad 60 000 osób posiada dyplom opiekuna 
medycznego, a znaczna grupa z tych osób mogłaby wspomóc pielęgniarki, 
gdyby tylko zawód ten był lepiej unormowany prawnie i obecny we wszystkich 
placówkach systemu opieki zdrowotnej. 

Proponowana zmiana w kształceniu może nie tylko stworzyć zawód  
o kompetencjach podobnych (lub nieznacznie wyższych) jak opiekun medyczny 
ale i może negatywnie wpłynąć na jakość kształcenia i zakres kompetencji 
pielęgniarki. Należy zauważyć, że w wielu krajach obserwuje się odwrotną 
tendencje – kompetencje pielęgniarek przesuwane są w stronę specjalistycznych 
czynności, a przy wykonywaniu czynności podstawowych wspiera je inny 
personel (jak odpowiednik opiekuna medycznego czy flebotomista). W tym 
zakresie wykorzystywane są już istniejące zawody, którym ewentualnie 
umożliwia się zdobycie dodatkowych kwalifikacji. Nowe zawody tworzone są 
tylko, jeśli jest to niezbędne. 

Dodatkowo warto rozważyć ułatwienie podjęcia studiów na kierunku 
pielęgniarstwa dla opiekunów medycznych (oraz innych zawodów medycznych) 
czy to w formie stypendiów, indywidualnego toku nauczania czy poprzez 
współprace z pracodawcami (np. zajęcia praktyczne i praktyki w godzinach 
pracy w placówkach, które mają taką możliwość). 

Proponowane utworzenie nowego zawodu, w świetle ustaleń Strategii na rzecz 
pielęgniarstwa i położnictwa, ryzyka obniżenia jakości kształcenia pielęgniarek 
i jakości opieki nad pacjentem oraz w związku z faktem, iż istnieje już zawód 
wspierający pielęgniarki (opiekun medyczny), oceniamy negatywnie. 
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