














Tematem spotkania były 
sprawy związane z kierunka-
mi zmian w systemie ochro-
ny zdrowia, zwłaszcza w pod-
stawowej opiece zdrowotnej, 
także zamiary wprowadze-
nia ratowników medycznych  
w oddziały szpitalne poza 
systemem ratownictwa me-
dycznego. Ze względów cza-
sowych nie omawiano te-
matu związanego z zapisa-
mi ustawowymi określający-
mi jednoznacznie wysokość 
minimalnego wynagrodze-
nia za pracę dla pielęgniarek 
i położnych.

Przewodniczący Okręgo-
wych Izb przedstawili Pani 
Wicewojewodzie argumen-
ty przemawiające za utrzy-
maniem dotychczasowego 
systemu opieki zdrowotnej 
w zakresie POZ, a zwłasz-
cza samodzielności pielę-

gniarek rodzinnych, położ-
nych rodzinnych oraz pie-
lęgniarek środowiska na-
uczania i wychowania. 

Nasze postulaty:
1. Włączenie pielęgniarek 

i położnych do prac w 
zespołach pracujących 
nad kierunkiem zmian 
w POZ z zachowaniem 
parytetów w zakresie 
liczby przedstawicieli 
zawodów (niezależne od 
Wojewody).

2. Zachowanie samodzielne-
go kontraktowania świad-
czeń przez pielęgniarki, 
położne, lekarzy.

3. Rozdzielenie funkcji pie-
lęgniarki rodzinnej i pielę-
gniarki  praktyki - powrót 
do definicji pielęgniarki/
położnej rodzinnej.

4. Udział pielęgniarek w pro-
gramach promocji zdro-

INFORMACJA ZE SPOTKANIA W URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM

Z inicjatywy i na zaproszenie Wicewojewody Wielkopolskiego Pani Marleny Maląg w dniu 18.04.2016 r. odbyło 
się spotkanie Przewodniczących Okręgowych Izb z terenu Wielkopolski, tj. Kalisza, Konina, Leszna, Piły i Poznania 
w Urzędzie Wojewódzkim.

Pani Wicewojewodzie towarzyszyli: Doradca – Piotr Trybek, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia – 
Łukasz Krysztofiak i Kierownik Oddziału Zdrowia – Maria Stachowska. 

wia i profilaktyki.
5. Respektowanie praw pa-

cjenta m.in. w zakresie 
wolnego wyboru świad-
czeniodawcy.

6. Utrzymanie w mocy 
„Standardu opieki oko-
łoporodowej” wydany w 
formie Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia i od-
stąpić od pomysłu wpro-
wadzenia „Koordyno-
wanej opieki nad kobie-
tą ciężarną” tzw. KOC 
(Prezes NFZ 13 kwietnia 
b.r. podpisał zarządzenie 
wprowadzające pilotaż).

7. Pozostawienie finanso-
wania świadczeń zdro-
wotnych realizowanych 
przez pielęgniarki szkol-
ne w ochronie zdrowia.
Wręczyliśmy również Pani 

Wojewodzie Raport Naczel-
nej Rady Pielęgniarek i Po-

łożnych  dotyczący zabezpie-
czenia społeczeństwa pol-
skiego w świadczenia pielę-
gniarek i położnych, opraco-
wany na potrzeby Kampanii 
„Ostatni Dyżur”.

Pani Wicewojewoda Mar-
lena Maląg z dużą życzliwo-
ścią, zainteresowaniem i zro-
zumieniem odniosła się do 
naszych wyartykułowanych 
problemów obiecując wspar-
cie naszych działań w zakre-
sie swoich możliwości. 

Spotkanie wydało się 
być niedokończonym, stąd 
mamy nadzieję na ciąg dal-
szy w najbliższej przyszłości.

Notatkę sporządziła:
Przewodnicząca ORPiP

w  Poznaniu
Teresa Kruczkowska

Szanowny Pan
Konstanty Radziwiłł
Minister Zdrowia

W korespondencji z dnia 4 marca br. wspomina Pan Mi-
nister, że na posiedzeniu Zespołu do opracowania zało-
żeń projektu ustawy o POZ w dniu 17 lutego 2016 r. pod-
jęto decyzję o utrzymaniu dotychczasowych rozwiązań w 
zakresie kontraktowania świadczeń lekarza, pielęgniarki i 
położnej POZ.

Jednocześnie jak wynika z informacji przekazanych 
mi przez Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych 
w Polsce, w opracowanym przez Zespół projekcie z dnia 
5 kwietnia 2016 roku, przedmiotowy zapis nie został ujęty.

Środowisko pielęgniarek i położnych POZ wyraża tym 
samym zaniepokojenie kształtem przedmiotowego do-

Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Krystyna Łybacka

Poznań dnia, 16 maja 2016 r.

kumentu oraz faktem całkowitego pominięcia głosu re-
prezentantów Kolegium oraz innych organizacji zawodo-
wych, postulujących utrzymanie dotychczasowych zasad 
kontraktacji świadczeń.

Bardzo proszę Pana Ministra o informację, czy znane 
są Panu wyniki prac wspomnianego Zespołu, a także, czy 
nie uważa Pan Minister, że brak reakcji na postulaty zgła-
szane przez pielęgniarki i położne rodzinne może dopro-
wadzić w efekcie do wielu sytuacji konfliktowych, któ-
rych negatywne konsekwencje ostatecznie odczują pol-
scy pacjenci?

Łączę wyrazu szacunku
Krystyna Łybacka


























