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RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Praw Dziecka

Mąrek Michcllak

Waľszawa, 72 czetwca 2018 roku

Zss.422.43.2017.KS

Pan
Łukasz Szumowski
Minister Zdrowía
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Rzecznika Praw Dziecka z l0 pażdziemika 2017 r. oraz 11

stycznia 2018 r. (Zss.422.43.2017.KS) w sprawie dotyczącej wykonywania zawodów

pielęgniarki i połoŻnej (w tym minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek i połoŻonych)

Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o informację na temat realizacji działań okľeślonych

w Strategii na rzecz roałoju pielęgniarstwa i położnictwą w Polsce (dalej: Strategia).

Wodpowiedzi z 20 stycznia 2018 r. (MZ-PPA.073.1.20I8/BW) Pani Józeťa Szczurek-

Że|azko - Sekľetaľz Stanu w Ministerstwie Zdľowia poinformowała, Że strategia będzie

jednym z waznych narzędzi w reaĺizacji polityki zdrowoĺnej Ministľą Zdľowia w najbĺizszei

perspektyv,ie czasowej (...) Prace w tym zaĺcresie juz się rozpoczęły.

Kwestie dotyczące Sprawowania właściwej opieki w szczegőlności nad małoletnimi

pacjentami pozostają w stałym zainteresowaniu Rzecznika Praw Dziecka. Jak wskazywałem

w poprzednich wystąpieniach, aby opieka ta mogła być Spľawowana bez przeszkód,

niezaprzeczalnie konieczne jest bieŻące rozwiązywanie coraz bardziej dostrzeganych

i narastających problemów związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej,

w tym m.in. trudności wynikających z warunków ich pracy i obciążenia obowiązkami oraz

niewystarczającej liczby osób wykonujących ww. zawody.

W celu oceny sytuacji na oddziaŁach dla dzięci Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do

Pani dr n. med. Krystyny Piskorz-ogórek Konsultanta Kĺajowego w dziedzinie

pielęgniarstwa pediatľycznego z prośbą o przedstawienie opinii na temat przeszkód

i tľudności w wykonywaniu zawodu pielęgniarki w oddziałach pediatrycznych.
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W odpowiędzí z 5 kwietnia 2018 ľ' (L'dz. KKwDPP/l9l2018) Konsultant Kľajowy

poinformował, Że wkwestii potľzeb kadrowych, 4 pażdzieľnika 2013 roku opľacowała

zaĺecenicl ĺĺotyczqce obsaĺly, oceny .fclktycznych potrzeb 1rrrtrrlyl,ych, niedoborĺiuł kcldľovlych

v,ĺlddziałclch neoncltoĺogicznych, pecliaĺrycznych poziomu podsĺclu)OwegO i specjalisýcznego,

które następnie zweľyfikowała 30 gľudnia 20l6 roku. Rekomendowane wskaŹniki:

W oddziałach neonatologicznych:

I poziom ľeferencyjny - 0.5 etatu przeliczeniowego na l Łőzko

II poziom referencyjny - 2,2 etatu przeliczeniowego na łózko intensywnej

teľapii -| 0,8 na pozostałe łőzka;

III poziom ľeferencyjny 2,2 etatu pľzeliczeniowego na łőzko intensywnej

terapii ł l'l na pozostałe łőŻka.

W oddzialach pediatrycznych:

I poziom podstawowy - 0,5 etatu przeliczeniowego na l łőŻko;

oddziały pediatryczne specjalistyczne zachowawcze 0.65 etatu

przeliczeniowego na 1 łóżko;

oddziały hematologiczno-onkologiczne dla dzieci (bez ptzeszczepów) - 0,8

etatu przeliczeniowego na 1 łózko;

oddziały zabiegowe dla dzieci - 0,8 etatu przeIiczeniowego na l łózko.

Z przedstawionej przez Panią dľ n. med. Kľystynę Piskoľz-ogórek oceny potrzeb

i niedoboľów kadrowych w oddziałachl wynika poniŻsze:

I. Dostępność do opieki pielęgniaľskiej (wskaŹniki: liczba pielęgniarek/l łózko) na

oddziałach pediatrycznych oraz oddziałach neonatologicznych za2017 ľ' - opľacowana pÍZeZ

ww. Konsultanta - jest następująca:

kujawsko-pomorskie

dolnośląskie

Wojervództwo

tlzyskane pľzez Konstlltąnt Kľajowq dane nie po:walaty na wyliczenie

0,7

Oddzial

neonatologiczny

t piel./l lóżko

I poziom

Szpitale powĺatowe

0,59

Oddzial
Pediatryczny

1 piel./ l lóżko

096- 1,05

oddzĺal
neonatologiczny

l piel./l łóżko

II i III poziom

Szpitale specjalistyczne / kliniczne

0,47

Oddziat
Pediatryczny

l piel./ 1 lóżko

l Wszystkie przytoczone dane zostały opľacowane przez Panią dľ n. med. Krysrynę Piskorz-ogórek i zostały
udostępnione Rzecznikowi Praw Dziecka w piśmíe z 5 kwietnia 20l 8 r. (L.dz. KKwDPP/ l9120l 8).
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zachodniopomoľskie

wielkopolskie

warmińsko-mazurskie

świętokľzyskie

Śląskie

pomorskie

podlaskie

podkaľpackie

opolskie

mazowieckie

małopolskie

łódzkie

lubuskie

lubelskie

uzyskctne przez Konsultctnt Krajowq dane nie pozwctla$, na wyliczenie
p or ów n1lu a l ny c h w s kąź n i ków

0,57

0,58

0,55

0,67

0,5

0,6

0,6

0,s-0,8s

0,61

0,61

0,61

0,5

0.62
pol' óv, nl,'lt, cl l łT,c h yvs kĺłźn i kóyy

0,7l

0,6

0,57

0,53

0,6

0,5

0,5

0,3 l-0,7

0,61

0,6

0,43-0,50

0,6

0,78

0,84-2,2

1,Ż

0,89- t, l l

0,67

0,6-0,8

1,0

0,7-0,8

0.64-t,3

0,8- r,45

1,6

0,78- I , I

0,5

0,92- l ,35

0,71

0,8

0,96

0,53

0,6

0,74

0,6

0,65

0,71-0,82

0,79

0,s2-0,72

0,7

0.91

Pisnro Konsultallt Krajolvej lv dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

II ocena2 śľednich wskaŹników w poszczególnych województwach w ŻOl7 r

1. oddziały pediatryczne poziom podstawowy (minimalny ľekomendowany wskaŹnik

0'5): Ponizej średniego rekomendowanego wskaŹnika cZęść, szpitali

w województwach: opolskie i łódzkie (zaś w 2016 ľ. było to województwo

świętokrzyskie). Średni wskaŹnik w gľanicach 0,5-0,6 w pozostałych

województwach.

2' oddziały pediatryczne poziom Specjalistyczny (minimalny ľekomendowany wskaŹnik

0,65-0,8): Ponizej wskaŹnika: województwo: dolnośląskie (0,47), łódzkie (0,5Ż-0,72),

opolskie (0'65)' śląskie (0'53), pomorskie i podkarpackie (0'6). od dwóch lat poniżej

minimalnego wskaŹnika utrzymują się wg średniej, szpitale w tych samych

woj ewództwach : czyli łő dzkie, opol skie, śląskie, pomorskie i do lnośląskie.

3. oddziały neonatologiczne poziom I referencyjny (minimalny rekomendowany

wskaŹnik 0,5): We wszystkich województwach osiągnięty średni wskaŹnik

rekomendowany. W ubiegłym ľoku poniŻej wskaŹnika było województwo

świętokľzyskie (0,44), które w roku sprawozdawczym osiągnęło średni wskaŹnik 0,55

pielęgniark i l połoŻnej na łőzko.

' ocęna została dokonana przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielegniarstwa pediatrycznego i została
przytoczona przez Rzecznika w niniejszym piśmie.
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4. oddziały neonatologiczne poziom ľeferencyjny II i III (minimalny rekomendowany

wskaŹnik 0,89 - 1'11 + łőŻka intensywnej terapii Ż,ŻŻ): Ponizej wskaŹnika utľzymują

się od 2016 r. województwa: lubuskie (0,5), częśĆ, szpitali opolskie (0,64) śląskie

(0,67), pomorskie (0,6-0,8), podkarpackie (0,7-0.8).

N i edobór3 zasobów kadrowyc h w dziedzinie pielę gniarstwa pediatľyczne go :

l. W województwie mazowieckim niedobory kadľowe w opiece pediatrycznej utľzymują

się od kilku lat' Na podstawie danych uzyskanych od konsultanta wojewódzkiego

(pażdziernlk 20l7') potrzeby kadrowe - brakujące etaty pielęgniarskie w odniesieniu

do wyliczeń - wynoszą 64,5 etatu.

2. W województwie lubuskim niedobóľ to 60 pielęgniarek'

3. W województwie łódzkim liczba pielęgniaľek zatrudnionych w oddziałach

pediatrycznych maleje w bardzo niepokojącym tempie. Niedobór 98 pielęgniarek

w opiece pediatľycznej. Niewielkalíczba absolwentek pielęgniarstwďpołożnictwa nie

uzupełnia etatów pielęgniarelďpołoznych odchodzących z placówek medycznych

naturalnie - czyli nabywających pľawo do emery{ury. W Ż0I7 r. w województwie

łódzkim prawo do emerytury nabyło 404 pielęgniarek. W oddziałach pediatrycznych

szpitali będących spółkami oÍaz w oddziałach pediatľycznych szpitali powiatowych

Iiczba pielęgniareWpołoŻnych lub opiekunek dziecięcych jest często niewystaľczająca.

DyŻuty w oddziałach pełni jedna pielęgniaľka. W oddziałach pediatrycznych

w szpitalach wojewódzkich, klinicznych i instytutach |iczba zatrudnionych

pielęgniarek równiez ulegała obniżeniu z powodu braku pielęgniaľek na ľynku pľacy.

Niedobory kadľowe pielęgniaľek wynikają ľównież z zatrudniania w oddziałach

pediatrycznych i neonatologicznych pielęgniarek, które nabyły pľawa do emerytury

(ok.l57 osób).

4. W województwie świętokľzyskim w większości oddziałów pediatrycznych nie ma

istotnych braków kadľowych. W jednym z oddziałów pediatrycznych w Szpitalu

w opatowie stan zatrudnienia wynosi obecnie 6 pielęgniaľek przy Ż5 łőŻkach _ czy|i

oddział funkcjonuje z jednoosobową obsadą pielęgniarską na dyŻurach, pomimo

wcześniejszych kontroli i zalecen dotyczących zwiększenia obsady pielęgniarskiej do

dwóch osób.

3 określony przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego i przytoczony w całości
przez Rzecznika w niniejszym píŚmie.
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5. W województwie podlaskim bľaki kadrowe występują w dwóch oddziałach

pediatľycznych - Ż etaty pielęgniarskie.

Mając na uwadze powyŻsze, upľzejmie pľoszę o wskazanie etapu realizacji dziaŁan

naprawczych w obszarze noľTn zatľudnienia (obszar III określony w Stľategii).

Proszę takze o przedstawienie infoľmacji o juŻ rozpoczętych działaniach resortu

zdrowia w pozostałych obszaľach priorytetowych, o których mowa w Stľategii (eśli takie

zostały podjęte), w tym m.in. w obszarze kształcenia przed- i podyplomowego pielęgniaľek

ipołożnych. Jak juŻ wielokľotnie wskazywanoliczba pielęgniaľek i połoznych w Polsce jest

niewystarczająca dla zapewnienia opieki zdrowotnej dostosowanej do potľzeb społecznych

Polaków oÍaz stojących pÍZez Polską wzwan demogľaficznych (zwíązanych m'in'

ze starzeniem się społeczeństwa). obecnie trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy

o zmianie ustctwy o ząwodąch pielęgniarki i połoznei! 1ĺJD 373), dotycZącym m'in. zmiany

art.54 i art.55 ustawy z dnia 15 lipca 20ll r. o zawodach pielęgniaľki i położnej

(Dz. U. z2018 r. poz.1Ż3,650), dotyczących kształcenia zawodowego pielęgniaľki i połoznej

(dotyczą m.in. kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i połoŹnictwo na studiach pierwszego

stopnia w formie niestacjonarnej). oceny dotyczące proponowanych rozwiązan

są niejednolite, w dużej jednak mierze wskazuje się na ich niezasadność lub konieczność,

ich zmiany w sposób dostosowujący je do realnego funkcjonowania w systemie kształcenia

ww' zawodów.s obecnie w Parlamencie tľwaj ątakŻe prace legislacyjne nad pľojektem ustawy

o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i połoznej oraz tłstclwy o sposobie ustąĺąnią

najniższego wynagrodzenią zasadniczego pracowników wykonujqcych zawody medyczne

zatrudnionych w podmiotctch leczniczych.

Podjęcie działan ukierunkowanych na wzrost |iczby absolwentów kierunków

pielęgniarstwa i położnictwa oraz dalsze wykonywanie pľzez te osoby ww. zawodów

w systemie opieki zdrowotnej jest niezwykle istotne i konieczne dla zapewniania

efektywnego ťunkcjonowania tego systemu. Prowadzenie działan na Ízecz rozwiązania

obecnych problemów powinno być ukierunkowane na efektywność opracowywanych

ľozwiązan i rzeczywiste potrzeby środowiska pielęgniaľek i położnych. Zmiany powinny

mieć na celu zachęcenie osób do kształcenia się w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa,

a http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/l23lO957ĺkatatoý12504489#12504489
'Stanowiska zgłoszone w ramach konsultacji publicznych
http://|egislacja.rcl.gov.pl/projekt/l23 l0957lkataloý12504489#12504489
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aw przyszłości zasilenie zasobów kadľowych w zawodzie pielęgniarki izawodzie położnej.
'W związkuzÍym proszę o pľzedstawienie stanowiska MinisteľstwaZdrowiaw tej spľawie.

Działď1ąc na podstawie art. l0 ust. l pktZ i aľt. 10a ustawy zdnia6 stycznia 2000 r.

o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z2017 r. poz.922), proszę Pana Ministra o odniesienie się

do poruszonych w niniejszym wystąpieniu kwestii.
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