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Małopolskiej okręgowej lzby Pielęgniarek l Połoznych w Krakowie
z dnia 18 listopada 2015 r.

w sprawie:

o K RĘ G o

podjęcia dziatan |egis|acyjnych zmieniających zapisy Ustawy o Pomocy Społecznej
dotyczących usług pie|ęgnacyjnych, a tym samym za|ega|izowanie stanowiska pie|ęgniarki

we wszystkich Domach Pomocy Społecznej.

skierowany do:

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

XXXIlI Sprawozdawczo-Wyborczy okręgowy Ąazd De|egatow Małopo|skiej okręgowej |zby Pie|ęgniarek
i Połoznych w Krakowie ape|uje o podjęcie działan |egis|acyjnych zmieniających zapisy ustawy
o Pomocy Społecznej dotyczących usług pielęgnacyjnych a tym samym za|ega|izowanie stanowiska
pie|ęgniarki w Domu Pomocy Społecznej.

UZASADNIENIE
Mieszkańcy przebywający w DPS wymagają całodobowej opieki pie|ęgniarskiej a nie ty|ko Świadczeń
opiekuńczych i higienicznych. Są to osoby o zlłoŻonej niepełnosprawności intelektua|nej, psychicznej
oraz ruchowej i wymagają wzmożonej opieki medycznej. opieka Sprawowana przez pie|ęgniarki Poz
iopieki długoterminowej jest niewystarczająca i nie zapewnia komp|eksowej opieki pie|ęgniarskiej tym
mieszkańcom. opieka ta nie sprawdza się w warunkach DPS.
Dopisanie w Ustawie o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004 roku rozdział 2 art.55 pkt 1 usług
pie|ęgnacyjnych i świadczeń pie|ęgniarskich jak rownieŻ w art' 55 pkt 3 usług pie|ęgnacyjnych
świadczonych dla osób w nim zamieszkałych czy|i DPS. Taki zapis w ustawie dawałby mozliwośÓ
zatrudniania osób na stanowiskach pie|ęgniarkiw DPS.
od ki|ku |at środowiskopie|ęgniarek wskazuje prawidłowe rozwiązanie ce|em zabezpieczenia chorych
mieszkańcow.
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