Stanowisko Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
w sprawie akcji protestacyjnej środowisk medycznych z dnia 11 września 2021

Wobec braku efektywnych działań rządu na rzecz zagwarantowania i poprawy dostępu do
bezpiecznej i profesjonalnej opieki zdrowotnej, jako Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
popieramy działania środowisk medycznych prowadzone od dnia 11 września w formie
ogólnopolskiej akcji protestacyjnej.
W poczuciu odpowiedzialności za stan polskiego pielęgniarstwa, jego stan kadrowy, miejsce
i rolę pielęgniarki w polskim systemie ochrony zdrowia, politykę kształcenia kadr
pielęgniarskich, budowanie warunków rozwoju profesji a także rozwój badań naukowych
w pielęgniarstwie, nie możemy zgodzić się na wieloletnie pozorowanie przez obecny rząd
działań na rzecz pielęgniarstwa.
Wobec dramatycznej sytuacji w której znajdują się polscy pacjenci, którzy z każdym kolejnym
dniem tracą faktyczny dostęp do gwarantowanych świadczeń zdrowotnych, a podczas
hospitalizacji nie mają zapewnionego dostępu do niezbędnej opieki pielęgniarskiej, nie
możemy milczeć i bezkrytycznie wysłuchiwać obietnic politycznych.
Nie zgadzamy się aby decyzje dotyczące zmian systemowych oraz nowe rozwiązania
legislacyjne były podejmowane wyłącznie w oparciu o przesłanki polityczne, a nie
rekomendacje wypracowane przez środowiska pielęgniarskie, wiedzę ekspercką oraz
determinanty zmian oparte na wynikach badań naukowych.
Wyrażamy również nasz stanowczy sprzeciw wobec prowadzonej przez obecny rząd stałej
polityki dezinformacji społeczeństwa i obrażania środowisk medycznych.
Z przykrością stwierdzamy, że deprecjonowanie roli i znaczenia pielęgniarstwa w polskiej
opiece zdrowotnej, jest oznaką niekompetencji decydentów sektora opieki zdrowotnej, oraz
brakiem szacunku do profesjonalistów a także troski o życie Polaków.
Podkreślamy, że nasz protest zrodził się z kilkuletniego braku dialogu ze strona rządową, braku
szacunku do środowisk medycznych, braku rozumienia potrzeb polskich pacjentów, a nie
wyłącznie z pobudek finansowych.
Uzasadnieniem naszego stanowiska są szczegółowe wnioski dotyczące braku realizacji
zgłaszanych przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie postulatów w ramach współpracy
z Ministerstwem Zdrowia w okresie 2015-2021 ( Załącznik 1).
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Załącznik nr 1
do Stanowiska Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego z dnia 11.09.2021r. w sprawie akcji
protestacyjnej środowisk medycznych

Wykaz niezrealizowanych przez rząd postulatów PTP z okresu 2015-2021
1) Brak działań systemowych na rzecz wdrożenia poziomów kompetencyjnych
w pielęgniarstwie: pielęgniarka ogólna, pielęgniarka specjalistka, pielęgniarka
zaawansowanej praktyki APN - rekomendacje Międzynarodowej Rady Pielęgniarek
2002, Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Pielęgniarskich 2015, i zapisy dokumentu
„Polityka Wieloletnia Państwa na Rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce” 2019.
2) Zaniechanie realizacji większości działań zapisanych w dokumencie pn. „Polityka
Wieloletnia Państwa na Rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce” przyjętym
uchwałą Rady Ministrów nr 124/2019 z dnia 15.10.2019 r.
3) Brak faktycznego wdrożenia w systemie POZ, porady pielęgniarskiej wynikający
z nie zagwarantowania w budżecie NFZ środków finansowych dedykowanych
wdrożeniu świadczeń pielęgniarskich kluczowych dla poprawy dostępności do usług
POZ. Niezrealizowane obietnice rządu od roku 2018.
4) Brak działań na rzecz zagwarantowania bezpiecznych standardów kadrowych w opiece
pielęgniarskiej w polskich szpitalach, poprzez przyzwolenie na funkcjonowanie
placówek niespełniających norm kadrowych oraz upolitycznienie zarządzania
placówkami.
5) Brak zmiany od 2015 roku, poziomu finansowania i wyceny świadczeń zdrowotnych
w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej i hospicjum domowym, co przy
stałym wzroście kosztów pracy doprowadziło do degradacji samodzielnych świadczeń
realizowanych przez pielęgniarki na rzecz przewlekle chorych.
6) Brak działań na rzecz wypracowania i wdrożenia rozwiązań systemowych w zakresie
wzmocnienia i finansowania rozwoju badań naukowych w pielęgniarstwie, pomimo
przyjęcia powyższych zobowiązań w dokumencie” Polityka Wieloletnia Państwa na
Rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce”.
7) Brak działań na rzecz rozwoju systemu specjalizacji pielęgniarek i położnych
(iluzoryczny sposób finansowania kształcenia podyplomowego pielęgniarek w tym
specjalizacji pielęgniarek i położnych), model oparty o założenia z końca XX wieku.
8) Brak pełnego wdrożenia do systemu opieki zdrowotnej postanowień Dyrektywy
2005/36 WE w części dotyczącej kompetencji pielęgniarek w podmiotach leczniczych.
9) Brak wdrożenia skutecznych mechanizmów motywacyjnych i
instrumentów
finansowych zachęcających absolwentów pielęgniarstwa do podejmowania decyzji o
zatrudnieniu i wykonywaniu zawodu w Polsce.
10) Brak zaplecza merytorycznego na poziomie Ministerstwa Zdrowia i wykorzystania
wyników badań naukowych dla prowadzenia nowoczesnej polityki pielęgniarskiej
państwa. Polityka obecnego rządu w odniesieniu do działalności zawodowej
pielęgniarek oparta jest na tradycji, wiedzy potocznej oraz dyskryminacyjnych
postawach polityków wobec kobiet.
Warszawa, dnia 11.09.2021 r.
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