
Stanowisko nr 5
XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Opolu

z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie:
odrzucenia   propozycji  założeń  do  ustawy  o  podstawowej  opiece  zdrowotnej 
przygotowanych  w ramach  prac  Zespołu   do  opracowania  projektu  założeń  projektu 
ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej
                          
skierowane  do:
Ministra Zdrowia
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. 

Delegaci XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Opolu  wyrażają sprzeciw 
propozycjom zapisu do projektu ustawy o Podstawowej Opiece Zdrowotnej, które spowodują 
likwidację  samodzielnie  funkcjonujących  podmiotów  pielęgniarskich
i położniczych. 

Propozycja  tworzenia  „zespołów lekarsko-pielęgniarskich”  z  rolą  lekarza  jako koordynatora 
podstawowej opieki zdrowotnej, tworzenie wspólnych list pacjentów zmierza do ograniczenia 
samodzielności  w  wykonywaniu  zawodu  pielęgniarki  i  położnej.  Pacjent  powinien  mieć 
zapewnione  prawo  osobistego  wyboru,  a  nie  ponoszenia  konsekwencji  decyzji  wyborów 
podejmowanych przez innych, co zakładają projektowane zmiany ustawowe. Zagwarantowane 
prawo  pacjenta  do wyboru pielęgniarki  rodzinnej,  położnej  rodzinnej  ograniczone zostanie 
tylko  do  wolnego  wyboru  lekarza  rodzinnego,
a będzie to konsekwencją przyjęcia zapisu o wspólnych listach pacjentów

Kierunki zmian w podstawowej opiece zdrowotnej powinny uwzględniać interes pacjenta, mają 
służyć  utrzymaniu  i  poprawie  zdrowia  społeczeństwa,  a  nie  zawierać  korzystne  zapisy 
rozwiązań dla jednej grupy zawodowej.

Od 1998 roku  pielęgniarki i położne rejestrowały indywidualne i grupowe praktyki zawodowe, 
bardzo  dobrze  funkcjonują  podmioty  lecznicze  zakładane  przez  pielęgniarki
i położne. Zawierane są umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń 
zdrowotnych.  Samodzielność  zawodowa  stworzyła  podwaliny  dla  rozwoju  opieki 
pielęgniarskiej  w  zakresie  opieki  rodzinnej  -  pielęgniarstwa  rodzinnego,  położnictwa 
rodzinnego,  medycyny  szkolnej,  opieki  domowej  długoterminowej  oraz   hospicyjno-
paliatywnej domowej.

Zawody pielęgniarki i położnej są samodzielnymi zawodami medycznymi. Ustawa z dnia 15 
lipca 2011r.  o zawodach pielęgniarki i położnej Dz  U.z 2014r. poz. 1435, z późn. zm.) określa 
działania, które należy uznawać za wykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej. Art.  4 i 5 
cytowanej  ustawy  jasno  określa  zasady  wykonywania  tych  zawodów.   Jest  zapis  o 
samodzielnym  udzielaniu  w  określonym  zakresie  świadczeń  zapobiegawczych, 
diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 
listopada 2007 roku określa świadczenia, które mogą być wykonywane przez pielęgniarkę albo 
położną samodzielnie.  
Pielęgniarstwo, położnictwo polskie ukierunkowane jest na pielęgniarstwo europejskie. 

Delegaci XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Opolu stoją na stanowisku, że 
należy  w trybie pilnym  podjąć działania dla wypracowania odpowiedniego kierunku zmian 
ustawowych,  mających  na  celu  poprawę  udzielania  świadczeń  w  Podstawowej  Opiece 
Zdrowotnej z poszanowaniem praw pacjenta,  dostępności do świadczeń,  ustawowych praw 
pielęgniarek i położnych, z zachowaniem odrębności funkcjonowania podmiotów pielęgniarek 
i położnych rodzinnych, pielęgniarek medycyny szkolnej, lekarza rodzinnego w POZ. Należy 
zastosować  takie  rozwiązania,  które  będą  gwarantowały  samodzielność  funkcjonowania 
podmiotów gospodarczych prowadzonych przez pielęgniarki  i położne finansowanych przez 
płatnika świadczeń zdrowotnych. 

Sekretarz Zjazdu Przewodnicząca Zjazdu
        Henryka Homętowska                                                                   Beata Guzak




