Warszawa, 26.05.2020r.

Stanowisko 5/2020
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
w sprawie zapewnienia wysokich standardów kształcenia pielęgniarek
i położnych

W obecnej trudnej sytuacji epidemicznej kraju pogłębiają się jeszcze bardziej problemy
wynikające z niewystarczającej liczby pielęgniarek w systemie ochrony zdrowia.
W trosce o bezpieczeństwo pacjentów i wysoką jakość opieki niezbędne jest podjęcie działań
mających na celu zwiększenie liczby studentów kierunku pielęgniarstwa i zapewnienie
wysokich standardów kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek i położnych w systemie
szkolnictwa wyższego.
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie z niepokojem przyjmuje informacje o ponownych próbach
przywrócenia kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek i położnych w systemie oświaty
w szkołach ponadpodstawowych, oraz wyraża stanowczy sprzeciw wobec takich działań
niezgodnych z zapisami zawartymi w dokumencie „Polityka Wieloletnia Państwa na Rzecz
Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce”.
W opinii Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego realizacja zawartych w przedmiotowym
dokumencie celów – „zwiększenie liczby studentów na kierunkach pielęgniarstwo
i położnictwo przy uwzględnieniu jakości kształcenia” oraz „poprawa jakości kształcenia na
kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo”, wymaga intensyfikacji działań na rzecz zwiększenia
liczby uczelni kształcących na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo oraz liczby
przyjmowanych kandydatów na te kierunki, przy zachowaniu wysokiej jakości kształcenia.
W związku z powyższym rekomendujemy i bardzo prosimy Ministra Zdrowia Pana prof.
Łukasza Szumowskiego o:
− podjęcie działań legislacyjnych mających na celu przywrócenie zawieszonych z mocy
prawa na okres ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii
postępowań akredytacyjnych, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 15 lipca 2011
r. o zawodach pielęgniarki i położnej, poprzez zmianę trybu pracy Krajowej Rady
Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych,
− aktywne włączenie organizacji pielęgniarskich i pielęgniarskich środowisk
akademickich do przygotowywania zmian dotyczących kształcenia pielęgniarek

i położnych w tym już na etapie prekonsultacji przygotowywanych projektów aktów
prawnych,
− rozwój instrumentów finansowych zachęcających młodzież do podejmowania decyzji
o wyborze pielęgniarstwa jako kierunku kształcenia.
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