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Mołopolsko Okręgowo |zbo Pielęgniorek i Położnych

mr

Molooolsko District Chomber of Nurses ond Midwives

APEL NR 6
XXXII ZJAZDU DELEGATOW

Małopo|skiej okręgowej lzby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie
z dnia 4 marca 2015 r.
w sprawie:

włączenia programów kształcenia kursów specja|istycznych z badań fizykalnych oraz
w zakresie ordynowania |eków, wyrobów medycznych oraz wypisywania recept do
programów szkoleń specjaIizacyj nych.

skierowany do:

Ministra Zdrowia,
Departamentu Pie|ęgniarek i Połoznych MZ,
Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielę9niarek i Połoznych.

Delegaci okręgowegoZ1azdu Małopo|skiej okręgowej |zby Pie|ęgniarek iPołoznych w Krakowie ape|ują
do Ministra Zdrowia, Depańamentu Pie|ęgniarek i Połoznych oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pie|ęgniarek i Położnycho włączenie kursu specja|istycznego z badan fizykalnych, kursu
specja|istycznego w zakresie ordynowania |eków i wyrobÓw medycznych oraz wypisywania recept jako
dodatkowych m od ułów w kazdym prog ram ie szko|enia specj aIizacyj nego'
obecnie p|anowane rozwiązania zak|adĄą, iz kursy te będą rea|izowane wyłącznie poza szko|eniem
specja|izacyjnym, a ukończenie kursu specja|istycznego z badan fizyka|nych będzie warunkowaÓ
moz|iwośćprzystąpienia do szko|enia specjalizacyjnego. Mając na wzg|ędzie, iz Minister Zdrowia
co roku' w drodze obwieszczenia, okreś|a|imit miejsc szko|eniowych d|a pie|ęgniarek i połoznych oraz
kwotę dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego proponowane rozwiązanie pozwo|i pie|ęgniarkom
i połoznym na moż|iwośóukończenia specjaIizacji bez koniecznościwcześniejszego ponoszenia
kosztów kursu specjaIistycznego.
De|egaci okręgowego Ąazdu Małopo|skiej okręgowej |zby Pie|ęgniarek i Połoznych w Krakowie
pragną przypomnieć, iŻ zgodnie z ań. 15a ust.7 ustawy z dnia 15 |ipca 2011 roku o zawodach
pie|ęgniarki i połoznej obowiązek ukończenia kursu specja|istycznego w zakresie ordynowania |eków,
wyrobów medycznych oraz wypisywania recept nie dotyczy pie|ęgniarek i położnych, które w ramach
szko|enia specja|izacyjnego nabyły wiedzę objętą takim kursem, a więc ustawodawca zaklladał
wprowadzenie tej wiedzy do nowo tworzonych programów szko|eń specja|izacyjnych.
Mając na wzg|ędzie powyzsze Delegaci okręgowego Ąazdu w Krakowie Wnoszą o pi|ne dokonanie
zmian.
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