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Souć. 7e2~.-  
odpowiadając na pismo z dnia 12 czerwca 2018 r., znak: ZSS.422.43.2017.KS w sprawie 

przekazania informacji na temat już  rozpoczętych działań  określonych w „Strategii na rzecz 

rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce", w tym informacji związanych z realizacją  

działań  naprawczych w obszarze norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, uprzejmie 

proszę  o przyjęcie poniższych informacji w przedmiotowej sprawie. 

W obszarze III dotyczącym norm zatrudnienia, w którym założono określenie liczby 

pielęgniarek i położnych oraz ich kwalifikacji w poszczególnych zakresach świadczeń  

(rozporządzenia „koszykowe"), informuję, że aktualnie w Ministerstwie Zdrowia prowadzone 

są  prace legislacyjne mające na celu zmianę  rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 

świadczeń  gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego(Dz. U. z 2017 r. poz. 2295). 

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń  gwarantowanych 

z zakresu leczenia szpitalnego, zakłada między innymi wprowadzenie norm zatrudnienia 

pielęgniarek i położnych w wymiarze 0,6 etatu na łóżko (dla oddziałów o profilu 

zachowawczym) i 0,7 (dla oddziałów o profilu zabiegowym) oraz określenie wymagań  

kwalifikacyjnych w wymiarze - równoważnik co najmniej 2 etatów pielęgniarek lub położnych 

o odpowiednich kwalifikacjach. Projekt został  poddany konsultacjom publicznym a obecnie 

trwa analiza zgłoszonych uwag i opracowanie ostatecznego kształtu regulacji. Planowane 

wejście w życie przepisów przedmiotowego rozporządzenia — 1 czerwca 2019 r. w zakresie 

wskaźników zatrudnienia pielęgniarek i położnych - 1 stycznia 2022 r. w zakresie zapewnienia 
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co najmniej 2 etatów pielęgniarek lub położnych o określonych kwalifikacjach. 

W odniesieniu do propozycji norm zatrudnienia przywoływanych w Pana korespondencji, 

a dotyczących wskaźników zatrudnienia pielęgniarek w oddziałach pediatrycznych uprzejmie 

informuję, iż  zgodnie z zawartym Porozumieniem w dniu 9 lipca 2018 r. pomiędzy 

Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną  Izbą  Pielęgniarek 

i Położnych a Ministrem Zdrowia i Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia, Minister 

Zdrowia zapewnia, że w wydanym rozporządzeniu w oddziałach pediatrycznych równoważniki 

zatrudnienia pielęgniarek na łóżko zostaną  podwyższone od 1 lipca 2019 r. do poziomu 

0.8 w oddziałach zachowawczych oraz 0,9 w oddziałach zabiegowych. 

Porozumienie to, przewiduje także wcześniejsze wejście w życie wskaźników zatrudnienia 

pielęgniarek i położnych w wymiarze 0,6 etatu na łóżko (dla oddziałów o profilu 

zachowawczym) i 0,7 (dla oddziałów o profilu zabiegowym) od 1 stycznia 2019 r. 

W pozostałych obszarach realizowane są  już  następujące działania: 

Obszar I Kształcenie przed i podyplomowe pielęgniarek i położnych.  

Zwiększenie dotacji dydaktycznej dla uczelni nadzorowanych przez Ministra Zdrowia 

na kształcenie na studiach licencjackich na kierunku pielęgniarstwo od roku akademickiego 

2018/2019 (zwiększenie o około 521 miejsc). Na rok 2018 została zabezpieczona dodatkowa 

kwota w wysokości 3 200 000 zł, która zostanie-podzielona pomiędzy te uczelnie medyczne, 

które deklarowały i zrealizowały zwiększenie liczby przyjęć  na kierunku pielęgniarstwo 

stacjonarnych studiów pierwszego stopnia w roku akademickim 2018/2019. Środki te będą  

podzielone po zakończeniu rekrutacji pomiędzy poszczególne uczelnie wg rzeczywistego 

zwiększenia liczby przyjętych na ww. kierunek w stosunku do liczby przyjętych w roku 

ubiegłym. 

Na rok 2019 zostaną  zabezpieczone środki w kwocie 12.800.000 zł  na kontynuację  kształcenia 

zwiększonej liczby osób przyjętych na pielęgniarstwo przez uczelnie medyczne w roku 

akademickim 2018/2019. Środki te wejdą  do całkowitej dotacji podstawowej na prowadzenie 

działalności dydaktycznej przez uczelnie medyczne. 

Aktualnie realizowane są  poniższe projekty dofinansowane ze środków UE na łączną  kwotę  

225 832 288,14 zł. 

Monoprofilowe centra symulacji medycznej dla pielęgniarek i położnych. 

W konkursie do dofinansowania wybrano 35 projektów (uczelni) na łączna kwotę  92 545 

261,71 zł. 

Pielęgniarskie kompetencje zamawiane - I i II edycja 

W I edycji — dofinansowano 11 projektów na kwotę  30 411 232,42 zł, w II edycji - 16 projektów 

na kwotę  34 099 111,48 zł. 
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Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach związanych 

z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi. 

W konkursie do dofinansowania wybrano 27 projektów na łączną  kwotę  68 776 682,53 zł. 

Docelowo w konkursie przewidziano objęcie wsparciem 30 tys. pielęgniarek i położnych. 

3. Ogłoszono III edycję  konkursu - pielęgniarskie kompetencje zamawiane (tzw. Program 

800+, Program stypendialny). Nabór wniosków trwa w terminie od 2 lipca 2018 r. do 31 lipca 

2018 r., alokacja na konkurs — 90 000 000 zł. 

Konkurs jest odpowiedzią  na systematycznie zmniejszającą  się  liczbę  pielęgniarek 

i położnych pracujących w systemie ochrony zdrowia w Polsce. 

III edycja konkursu zakłada, oprócz realizacji programów rozwojowych dla uczelni 

uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i/lub położnych ukierunkowanych 

na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków, także realizację  systemu kształcenia 

podyplomowego w ramach programu rozwoju dla absolwenta dostosowując kompetencje 

i umiejętności pielęgniarek i położnych w zakresie potrzeb epidemiologicznych 

i demograficznych. 

W ramach tego konkursu studenci od II roku kształcenia otrzymają  stypendia motywacyjne 

w wysokości 800,00 zł. Ponadto projekt przewiduje finansowanie ponadprogramowych praktyk 

zawodowych oraz dofinansowanie wynagrodzenia opiekunów grup. 

Po ukończeniu kształcenia absolwenci będą  otrzymywać  stypendium szkoleniowe na czas 

trwania cyklu szkoleń  zawodowych (wartość  stypendium może wynieść  max. 1000 PLN brutto, 

wypłacane co miesiąc przez okres 24 miesięcy pod warunkiem, że absolwent pielęgniarstwa 

lub/i położnictwa zatrudniony jest na cały etat w podmiocie leczniczym na terenie Polski). 

W aktualnej edycji konkursu będzie wspierany okres pracy pielęgniarek po zakończeniu 

kształcenia. 

Obszar II. Rola, kompetencje pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia.  

W ramach tego obszaru aktualnie w Ministerstwie Zdrowia trwają  następujące prace: 

Powołano Zespół  do spraw opracowania standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej 

w zakresie diabetologii, którego celem jest wypracowanie zapisów dotyczących 

aspektów opieki pielęgniarskiej nad osobami z cukrzycą  na poszczególnych 

poziomach opieki. 

Przygotowano program kursu specjalistycznego Kompleksowa opieka pielęgniarstwa 

w schorzeniach narządu wzroku dla pielęgniarek, którego celem jest przygotowanie 

pielęgniarki do sprawowania kompleksowej opieki nad pacjentem w okresie 

diagnozowania, terapii i rehabilitacji schorzeń  narządu wzroku oraz prowadzenia 

profilaktyki i edukacji zdrowotnej w tym obszarze. 
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Obszar IV. Warunki pracy, wynagrodzenia i prestiż  zawodów pielęgniarek i położnych.  

W ramach tego obszaru realizowane są  zadania związane z przeprowadzeniem pilotażu 

standaryzacji opieki pielęgniarskiej w podmiotach leczniczych w ramach projektu 

pn. „Rozwój kompetencji pielęgniarskich", współfinansowanego przez Unię  Europejską  

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój. 

Celem Pilotażu jest stworzenie, w wybranych podmiotach leczniczych, warunków 

do praktycznego wdrożenia i wykorzystania Słownika Międzynarodowej Klasyfikacji 

Pielęgniarskiej (ICNPO) w dokumentowaniu oraz weryfikacji realizowanych planów opieki, 

a także interwencji pielęgniarskich wykonywanych przez pielęgniarki w bezpośredniej opiece 

nad pacjentem. Wyniki z Pilotażu zostaną  wykorzystane do określenia kierunków działań  

Ministra Zdrowia w zakresie informatyzacji w obszarze pielęgniarstwa w Polsce. 

Obszar V. Nowy zawód medyczny, jako zawód pomocniczy dla zawodu pielęgniarki 

w systemie opieki zdrowotnei 

W tym obszarze, Ministerstwo przygotowało projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń  gwarantowanych z zakresu leczenia 

szpitalnego, w którym zawarto regulacje prawne dotyczące możliwości zatrudniania przez 

- świadtzeniodawcę  udzielającego - świdczeń-W-frybie hospitalizacji, hosi3it-drza.ćjf planowej 

i hospitalizacji jednego dnia, opiekuna medycznego oraz sekretarki medycznej. Przedmiotowy 

projekt rozporządzenia został  poddany opiniowaniu i konsultacjom publicznych. Aktualnie 

w Ministerstwie Zdrowia trwa analiza zgłoszonych uwag. Planowane wejście w życie 

przepisów rozporządzenia z dniem 1 stycznia 2019 r. 

42`6U-1-ek-e.ec. 

Z upo inienia 
MI T 'ZDROWIA 
S K Wi 

Józ Szczurek-Ze azko 
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