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Mołopolsko okręgowo lzbo Pielęgniorek i Położnych
Molopolsko District Chomber of Nurses ond Midwives

APEL NR

6

XXX ZJAZDU DELEGATOW

Małopolskiej okręgowej lzby Pie|ęgniarek i Położnych w Krakowie
z dnia 5 marca 2014 r.
w sprawie:

zmiany ustawy

o pomocy

społecznej W zakresie zapisania

usług

pie|ęgniarskich, a tym samym za|ega|izowanie stanowiska pie|ęgniarki
w domach pomocy społecznej.

skierowany do:

Ministra Pracy i Po|ityki Społecznej,
Ministra Zdrowia,
Depańamentu Pie|ęgniarek i Połoznych,
Nacze|nej Rady Pie|ęgniarek i Połoznych,
Parlamentarzystow.

De|egaci XXX| okręgowego Zjazdu Pie|ęgniarek i Połoznych W Krakowie ape|ują
o dopisanie w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r, rozdział |l, art. 55, pkt
1 jak rownieŻ w ań. 55, pkt 3 usług pie|ęgniarskich świadczonych d|a osob w nim
zamieszkałych, czy|i domu pomocy społecznej.
Taki zapis w ustawie datby mozliwośĆ|egalnego zatrudnienia pie|ęgniarek w domach
pomocy społecznej zgodnie z obowiązującym prawem.

UZASADNIENIE
Mieszkańcy przebywający W domu pomocy społecznej wymagają specja|istyczne1
całodobowej opieki pie|ęgniarskiej a nie ty|ko Świadczeń opiekuńczych i higienicznych.
Są to osoby o złożonej niepełnosprawności inte|ektua|nej, psychicznej i ruchowej
iwymagają foŻonej opieki medycznej. opieka Sprawowana przez pie|ęgniarki
podstawowej opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej jest niewystarczająca i nie
zapewnia komp|eksowej opieki pie|ęgniarskiej tym mieszkańcom. opieka ta nie sprawdza
się w warunkach domu pomocy społecznej. Ponadto w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
w sprawie stosowania przymusu bezpoŚredniego oraz dokonywania oceny zasadności
jego zastosowania zdnia28 czerwca2012 r. na podstawie ań. .l8 ust. 11 ustawy zdnia
19 sierpnia1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 22011 r. Nr 231,po2. 1375)
w tym rozporządzeniu S 10 pkt 2, s 11 pkt 3, s 13 pkt 2, s 16 pkt 4 _ wymienione tam
roŻne czynności zawiązane z zastosowaniem przymusu bezpoŚredniego ma wykonaÓ
pie|ęgniarka jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, czy|i domu pomocy społecznej.
Zgodnie z rozpcrzqdzeniem nr 2 pielęgniarka w domu pomocy społecznej powinna byó
zatrud n iona całodobowo.
od kiIku |at środowiskopie|ęgniarek wskazuje prawidłowe rozwiązania ce|em
zabezpieczenia chorych mieszkańcow. obecnie ,,protezowanie Świadczeń'' w domu

pomocy społecznej jest niewystarcza!ące' Środowisko pie|ęgniarek
z kilkakrotnym finansowaniem domu pomocy społecznej:
1. finansowanie ze środkóW pomocy społecznej.
2. finansowanie z70 % emerytury mieszkańców,
3' finansowanie pie|ęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej,
4' finansowanie pie|ęgniarki opieki długoterminowej.
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