Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
w sprawie dokumentu „Zielona Księga w sprawie
pracowników służby zdrowia w Europie”

„Zielona Księga w sprawie pracowników służby zdrowia w Europie” jest bardzo ważnym
dokumentem, który powinien wzmocnić sektor ochrony zdrowia w tym szczególnie zawody,
których niedobór znacząco wpływa na bezpieczeństwo klientów/pacjentów ochrony
zdrowia.
Wobec starzejącej się populacji pielęgniarek, niezbędne jest podjęcie właściwych działań na
rzecz nie tylko zatrudnienia, ale i zatrzymania tej grupy zawodowej w systemie.
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Uważamy, iż tylko zdecydowane działania państw członkowskich także na poziomie lokalnym
mogą wpłynąć na odpływ kadr z ochrony zdrowia.
Ad 4.1. Demografia i promowanie zrównoważonych zasobów personelu służby zdrowia
ochrony zdrowia
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie stoi na stanowisku, iż państwa członkowskie powinny
wzmocnić opiekę środowiskową i opiekę domową.
1) Niezbędny jest wzrost finansowania tego sektora oraz wprowadzenie rozwiązań

umożliwiających zwiększenie dostępności potrzebujących do wykwalifikowanej kadry
pielęgniarek.
2) Należy zrezygnować ze sztucznego rozgraniczenia opieki socjalnej od opieki zdrowotnej,
należy zrewidować stanowiska w tej sprawie w celu połączenia ww. w jednolity
zintegrowany system.
3) Prawodawstwo krajów członkowskich powinno uwzględniać zapotrzebowanie na opiekę
pielęgniarską i określać proporcje pacjentów do pielęgniarek.
4) Należy rozwijać kompetentną, zmotywowaną kadrę pracowników ochrony zdrowia dla
zaspokajania coraz bardziej zróżnicowanych potrzeb zdrowotnych zaadresowanych do
starzejącego się społeczeństwa oraz opiekę długoterminową we wszystkich krajach
członkowskich.
Stanowiska EFN (w tym PTP) w sprawie:
http://www.efnweb.eu/version1/en/documents/EFNPolicyStatementonLongTermcare-EN-finalrev062007.doc
http://www.efnweb.eu/version1/en/documents/EFNPositionStatementonLongTermcare-EN-finalrev062007.doc

5) Należy wspierać dobre praktyki, które wprowadzono w niektórych krajach UE, korzytsac
z nich i rozwijać na poziomie lokalnym.
6) Konieczne jest zoptymalizowanie opieki nad pacjentami. Zadania i odpowiedzialność
musi być zdefiniowana i przekazana grupom pracowników ochrony zdrowia zgodnie z
ich kwalifikacjami i kompetencjami – pamiętając o jakości opieki.
7) Konieczne jest zainicjowanie silnych strategii dotyczących zasobów ludzkich oraz
zredukowanie czynności administracyjnych wykonywanych przez pielęgniarki.
8) Niezbędne jest inwestowanie w edukację pielęgniarek, aby zapewnić odpowiedni poziom
edukacji, kształcenia ustawicznego oraz rozwój ścieżek kariery zawodowej, które
umożliwią wdrożenie niezbędnych nowych umiejętności do praktyki w odpowiedzi na
zapotrzebowanie społeczeństwa.
9) Transferowi odpowiedzialności musi towarzyszyć odpowiednie wynagrodzenie dla
wszystkich grup profesjonalistów ochrony zdrowia.
10)W zakresie dotyczącym starzejącej się kadry pracowników ochrony zdrowia i
zapotrzebowania na opiekę rekomendujemy wspólne stanowisko EFN w sprawie,
zamieszczone poniżej.
http://www.efnweb.eu/version1/en/documents/EFNPositionStatementonSkillNeedsSkillMixandTaskShiftinginNur
sing-EN-final112008.pdf

11)Niezbędne

jest

promowanie

dialogu

społecznego,

porozumień

zbiorowych

umożliwiających odpowiednie wynagradzanie pielęgniarek. Emerytury pielęgniarek w
Polsce zmuszają je do podejmowania zatrudnienia. Zniechęca to młodych ludzi do
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podejmowania pracy w zawodzie, a studenci często traktują studia pielęgniarskie jako
„trampolinę” do innych kierunków kształcenia drugiego stopnia.
Sytuację wynagrodzeń pielęgniarek przedstawiają dane EFN zamieszczone poniżej.
(źródło ICN)
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porównywalnych baz danych, ale i uczynienia zawodu pielęgniarki atrakcyjnym dla
młodych ludzi, poprzez stworzenie przyjaznego środowiska pracy.
13)Wzrost migracji pomiędzy krajami UE nie wpłynie na liczbę personelu ochrony zdrowia,
ponieważ w wielu krajach obserwuje się znaczący niedobór pracowników tego sektora.
Uważamy, iż niezbędne jest wprowadzenie kodeksu etycznego zatrudniania personelu
ochrony zdrowia, aby nie doszło do sytuacji, gdy Kodeks WHO nie zostanie odpowiednio
wzmocniony i będziemy świadkami „podkupywania pracowników” pomiędzy krajami
członkowskimi. Należy wypracować inne drogi, umożliwiające zasilenie sektora ochrony
zdrowia w odpowiednią liczbę kadry profesjonalistów np.:
- zapewnienie lepszego wynagrodzenia;
- spowodowanie, aby praca pielęgniarek była bardziej atrakcyjna;
- dostarczając narzędzi do rozwoju ścieżki kariery, „drabina umiejętności, kompetencji” i
wynagradzania.
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14)Opieka nieprofesjonalna nie może nigdy zastąpić opieki profesjonalnej, ponieważ opieka
nieprofesjonalna zawsze wymaga wsparcia profesjonalistów. Uważamy, że zagadnienia
dotyczące opieki nieprofesjonalnej powinny być skierowane do innej Komisji (DG EMPL) i
nie powinna być zamieszczana w „Zielonej Księdze”. Nie może się bowiem zdarzyć, aby
tak jak we Włoszech opiekę nad bliskimi (pielęgnację) prowadzili członkowie rodziny.
Oczywiście należy pamiętać, iż opieka nieprofesjonalna jest bardzo istotna w opiece
paliatywnej, lecz nie może zastępować pielęgniarek środowiskowych/rodzinnych oraz
pielęgniarek specjalistów w tej dziedzinie.
Ad 4.2. Możliwości w zakresie zdrowia publicznego
1) Udział pielęgniarek w zdrowiu publicznym wskazany został w projekcie DG SANCO, który
może nadal być wykorzystany w dokumencie:
http://www.efnweb.eu/version1/en/documents/finalreport.doc
http://www.efnweb.eu/version1/en/documents/Article.pdf
2) Potrzebne jest wprowadzenie zagadnień zdrowia publicznego do programów kształcenia
wszystkich profesji ochrony zdrowia na poziomie przed i podyplomowym, w specjalizacjach
oraz bardziej efektywne wykorzystanie kadr, które posiadają takie kompetencje.
3) Konieczne jest, aby dla zwiększenia znaczenia zdrowia publicznego, podejmowane były
odpowiednie działania i kampanie na rzecz odpowiedniej alokacji kompetentnych zasobów
ludzkich.
4) Komisja powinna promować OSHA, ale także agencje zajmujące się tym zagadnieniem na
poziomie krajów członkowskich.
5) W związku z zapisem „promowanie pracy lekarzy zajmujących się chorobami zawodowymi i
zachęcanie lekarzy do pracy w tej dziedzinie” należy słowo „lekarze” zastąpić „profesjonaliści
ochrony zdrowia”
6) Nie uwzględniono w „Zielonej Księdze” inicjatywy legislacyjnej DG SANCO dotyczącej
uszkodzeń ostrymi narzędziami wśród pracowników ochrony zdrowia, mającej na celu ochronę
przed zranieniami (DIR 2000/54/EC).
Ad 4.3. Szkolenia
1) Bardzo ważnym zagadnieniem jest Kontynuowanie Profesjonalnego Rozwoju (CPD). Dla
osiągnięcia celów Strategii Lizbońskiej bardzo istotnym zagadnieniem jest, aby UE razem
z organizacjami pozarządowymi opracowało jasne zasady CPD uwzględniające
bezpieczeństwo pacjenta, oparte na legislacji UE i zapewniające harmonizację wyników
pomiędzy krajami UE.
2) Fundamentalnym zagadnieniem CPD jest zapewnienie jakości opieki i bezpieczeństwa
pacjenta w legislacji UE, które obejmowałoby wszystkie państwa członkowskie UE i
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pracujących w nich pracowników ochrony zdrowia.
3) Bardzo ważne jest zidentyfikowanie i standaryzacja struktury i źródeł finansowania CPD
na poziomie każdego kraju, aby wesprzeć rozwój i wprowadzenie CPD dla wszystkich
profesji ochrony zdrowia. Należy więc wprowadzić zmiany umożliwiające rozwijanie
praktyki prywatnej wszystkich pracowników ochrony zdrowia, aby w ten sposób
wzmocnić możliwość osiągania zdrowia przez społeczeństwo.
<http://www.efnweb.eu/version1/en/documents/CivilSocietyResolutiononCPD17102006EN_001.doc>

4) Kształcenie i doskonalenie powinno dotyczyć nie tylko osób z niepełnosprawnością, ale
również uwzględnić grupy etniczne, płeć wykonujących zawód (szczególnie w sektorze
ochrony zdrowia), status socjoekonomiczny.
5) Istnieje zapotrzebowanie, aby zachęcać personel pielęgniarki do powrotu do pracy:
< http://www.ino.ie/DesktopModules/Articles/ArticlesView.aspx?TabID = 408 & ItemID =
3019 & środkowy = 7529 >; http://www.skk.uit.no/WW99/papers/Sandin_Ingrid.pdf >; <
http://www.icn.ch/psrecruit01.htm > .
i przedstawienia im konkretnych propozycji uczestniczenia w zawodzie np. jako
mentorzy.
6) Widzimy też konieczność standaryzacji szkoleń z wykorzystaniem środków UE.
4.4. Kierowanie mobilnością personelu ochrony zdrowia w UE
1) widzimy konieczność powołania na poziomie UE szerokiej konsultacji/platformy/forum,
które służyłoby wypracowaniu gromadzenia porównywalnych danych umożliwiających
politykę planowania zasobów pracowników ochrony zdrowia na poziomie krajów
członkowskich UE.
2) W Polsce nie ma szacowania zasobów pielęgniarek, stąd nie wiadomo jakie jest
zapotrzebowanie na personel, aby zapewnić bezpieczeństwo pacjentom. Może to zostać
wykorzystane przez agencje rekrutacyjne dla pozyskania niewykorzystanych kadr i w
efekcie pogorszenie wyników ochrony zdrowia.
3) W związku z istniejącym zjawiskiem nieetycznego zatrudniania pielęgniarek proponujemy
zaadaptowanie zasad opisanych przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek „Przewodnik
etycznego zatrudniania pielęgniarek” („Ethical Nurse Recruitment Framework”).
4) Należy chronić możliwość mobilności personelu pielęgniarskiego wynikającego z
indywidualnych wyborów pielęgniarek.
5) Należy podjąć działania mające na celu monitorowanie migracji pielęgniarek pomiędzy
krajami UE, aby określać niedobory i trendy towarzyszące temu zjawisku.
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Ad 4.5. Globalna migracja pracowników służby zdrowia ochrony zdrowia
Uważamy, iż niebezpieczne jest oczekiwanie na dokument WHO, konieczne jest
natychmiastowe opracowanie strategii zatrudniania i zatrzymywania personelu ochrony
zdrowia, np. wypracowania umowy tak jak w przypadku Francji i Kanady, które rozwiązały
problem związany z nieetycznym zatrudnianiem pracowników ochrony zdrowia;
http://www.efnweb.eu/version1/en/documents/EFNGoodPracticeGuidanceforRecruitment.doc

Ad 4.6. Dane wspierające podejmowanie decyzji
Potrzebujemy na poziomie UE mechanizmu planowania i monitorowania zasobów ludzkich w
ochronie zdrowia funkcjonującego na poziomie Komisji Europejskiej podobnego do EMEA oraz
ECDC.
Ad 5. Wpływ nowych technologii: zwiększenie wydajności pracowników służby zdrowia
ochrony zdrowia
Nowe technologie muszą być rozwijane dla pacjentów w ścisłej współpracy z pracowniami
wykorzystującymi technologie, ponieważ odpowiedzialność za używanie technologii spoczywa
nie tylko na wprowadzającym, ale także na korzystającym z technologii na codzień. Wiele
przewodników opisujących działanie systemów jest niezrozumiałych dla użytkowników.
Należy koncentrować się na bezpieczeństwie pacjentów, wspierać unifikowanie klasyfikacji
dla bezpiecznej praktyki i poprawy efektywności zapewnienia bezpiecznej opieki pacjentów.
Ad 6. Rola przedsiębiorców jako pracowników w służby zdrowia ochrony zdrowia
1) Wszystkie zawody ochrony zdrowia powinny mieć możliwość prowadzenia działalności
gospodarczej. Wśród wymienionych zawodów nie ma pielęgniarek, które też są
przedsiębiorcami. Dzięki ich pracy wielu pacjentów ma zapewnioną profesjonalną opiekę, a
rodziny wsparcie informacyjne, wartościujące czy instrumentalne. Tym samym praktyki
pielęgniarskie wspierają system ochrony zdrowia.
2) Ważne jest, aby finansowanie świadczeń tych podmiotów odbywało się z funduszy
publicznych.
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3) Istotnym zagadnieniem jest prowadzona kontrola podmiotów świadczących usługi dla
ochrony zdrowia, aby mieć pewność adekwatności świadczonych usług do potrzeb
pacjentów.
7. Polityka spójności
1) Fundusze strukturalne powinny być skierowane do konkretnych potrzeb – minimalne
wynagrodzenie na poziomie UE dla pielęgniarek. Takie działanie spowoduje, że
pielęgniarki nie będą musiały zmieniać miejsca zamieszkania, aby poprawić swoje warunki
życia.
2) Konieczne jest też wsparcie polityczne działań pielęgniarek, kiedy takie działanie jest
niezbędne
Inne:
Uważamy za konieczne zastąpienie w tłumaczeniu „służby zdrowia” słowem

„ochrona

zdrowia”.
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