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Sz. Pani
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Marszałek Sejmu RP

Na podstawie art. 19I i I92 Regulaminu Sejmu RP wnoszę interpelację poselską

skierowaną do Pana Adama Niedzielskiego - Ministra Zdtowia w sprawie wprowadzania

niekorzystnych zmian organizacyjnych i prawnych dotyczących polskiego pielęgniarstwa

i położnictwa.

Zwyrazami szacunku
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Sz. Pan

Adam Niedzielski

Minister zdrowia

Interpelacia poselska

w sprawie wprowadzania niekorzystnych zmian organizacyjnych i prawnych

doĘczących polskiego pielęgniarstwa i położnictwa

Szanowny Panie Ministrze,

Z Yłęgów samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych docierają do mnie petycje o

podjęcie działań mających na celu zattrymanie bardzo niekorzystnych zmian prawnych i

strukturalnych dotyczących tego naj liczniej szego środowiska medycznego.



Za formę deprecjacji zawodu i nietrafionę działanie samorząd pielęgniarski uznaje

zlvłaszcza podjętą decyzję o likwidacji Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwię

Zdrowia z pominięciem w tej sprawie stanowiska Naczelnej Rady Pielęgniarek i Połoznych.

Decyzja ta została uznana za błędną, opartą jedynie o kalkulacje ekonomic zne, a nie o kryteria

merytoryczne. Narusza ona także, w przekonaniu środowiska pielęgniarek i położnych, społeczną

umowę zawartą z przedstawicielami władzy publicmej. Spowodowała także, żę nie ma obecnie

jednego ośrodka administracji rządowej,który analizowałby jego problemy i konsultował sposoby

ich ronviazywania. Sprawy pielęgniarek i położnych są tęraz rozproszone w różnych

departamentach Ministerstwa Zdrowia.

Z wyraŹnym sprzeciwem pielęgniarek i położnych spotyka się również obecnie

zainicjowany przez Ministra Zdrowia projekt likwidacji Centrum Ksźałcenia Podyplomowego

Pielęgniarek i Połoznych, które to funkcjonuje z powodzeniem od 1998 roku. Obecnie zamierza się

przekazaĆ ksźałcenię pielęgniarek i połoźnych do Cęntrum Medycznego Ksźałcęnia
Podyplomowego, które prowadzi ksńałcenie innych zawodów medycznych. Tymczasem Naczelna

Rada Pielęgniarek i Położnych oraz lokalne struktury samorządu zawodowego pielęgniarek

i położnych opowiadają się za utrzymaniem w tej kwestii obecnych rozwiązań prawnych.

Przykładem tego jest stanowisko Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile,

v,ryrażone w skierowanym do mnie piśmie z dnia 19.05.202I t. Ta zrzęszająca ponad 3000 osób

gruPa zawodowa z obszaru działania pilskiej izby nie zgadza się, aby nadzór nad ksaałcenięm

pielęgniarek i połoznych przekazany został innym zawodom. Spowoduje to bowiem ograniczenie

dostępności do róznych form kształcenia podyplomowego i w konsekwencji ograniczy liczbę
pielęgniarek i połoznych z wysokimi kwalifikacjami.

Mając powyższe na uwadze i w pełni popierając postulaty samorządu zawodowego

pielęgniarek i położnych oraz uznając, ze okres pandemii to nie czas na kontrowersyjne decyzje i

roz-łviązania grożące protestami - kieruję do Pana Ministra następujące pytania:

1. Dlaczego zlilovidowano Departament Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie

Zdr owia, nie b ac ząc na merytoryc zne kryteri a zmian?

Dlaczego opinie samorządu zawodowego pielęgniarek i połomych w ważnych dla tego

środowiska sprawach nie są traktowane powaznie, awręcz lekcewazone?

Dlaczego w trudnym okresie pandemii zamiętza się wprowadzió dużą zmianę w

systemie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, która jest ptzez to

środowisko negatyrvnie oceniana?
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