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Pan
Tadeusz wadas
Przewodniczący
Małopolskiei Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych

W odpowiedzi na Apel Nr 1 XXXVll Zjazdu Delegatów Małopolskiej Okręgowej lzby
Pielęgniarek i Położnych w Krakowie upzejmie informuję, ze sprawa opieki pielęgniarskiej była
juz niejednokrotnie rozpatrywana pżez Starostów Województwa Małopolskiego. W dniu 14 maja
20'19 roku odbyło się posiedzenie Konwentu Powiatów Wo}.ewództwa Małopolskiego, gdzie
wypracowano stanowisko, które zostało pzesłane m.in. do Ministra Zdrowia,

w

domach opieki społecznej mają status pracownika
samoządowego, w związku z tym nie są finansowane z NFZ. Starosta podtzymuje stanowisko
Pielęgniarki zatrudnione

Konwentu aby zmienić zasady finansowania pracy pielęgniarek, ważna jest dla niego poprawa
statusu finansowego pielęgniarek.

W zaĘczeniu przesyłam wypracowane Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa
Małopolskiego w sprawie opieki pielęgniarskiej w domach opieki społecznej z dnia
14 mĄa 2019 roku,
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starostwo powiatowe w Bochni l ul. Kazimieza Wielkiego 31, 32-7 00 Bochn ia
48 14 615 37 00 l fax: + 48 146'1537 08 I e-mail: powiat@bochnia.pl l www,powiat.bochnia.pl
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stanowisko
Konwentu Powiatów Województwa Małopols kiego
w sprawie opieki pielęgniarskiej w domach opieki społecznej
Kraków, dnia 14 maja 2019 roku

o

zmianę regullacji prawnych
w kierunku gwarantującym pensjonariuszom domów pomocy społecznej własciwy poziom opieki
Konwent Powiatow Województwa Małopolskiego apeluje

pielęgniarskiej.

W domach pomocy społecznej, pomimo iz są placówkami opiekuńczymi i nie posiadają uprawnień do

udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, opieka zdrowotna jest tam koniecznością. Wielu
z mieszkańców dornow pomocy społecznej to osoby chore i niesamodzielne, często wymagające
intensywnych zabiegów pielęgnacyjnych.

Status pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej jest zdecydou,lanie odmienny

od statusu pielęgniarek pracujących w podmiotach leczniczych. lch wynagrodzenia nie podlegają
finansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, skut<iem czego nie zostały one objęte
systemem podwyzek przewidzianych w Rozporządzeniu [t/inistra Zdrowia w sprawie ogolnych
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Pielęgniarki zatrudnione w domach pomocy

społecznej nie są równiez objęte przepisami ustawy o sposobie ustalania najnizszego wynagrodzenia
zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Zlłracamy uwagę, że zakres obowiązków i odpowiedzialności pielęgniarek zatrudnionych w domach

pomocy społecznej jest niejednokrotnie większy niż pielęgniarek zatrudnionych

w

podmiotach

leczniczych. Nierównosci płacowe prowadzą do sytuacji, w której wykwalifikowana kadra pielęgniarska
rezygnuje

z placy w domach pomocy społecznej, co w praktyce pogarsza sytuację

mielszkańcow tych

dornow.

Pielęgniarki w domach pomocy społecznej realizują takie same zadania, jak pielęgniarki
w

szpitalach, tj. pobierają badania, podają leki, przyjmują

prowadzą trudny

i

i

realizują zlecenia lekairskie, ponadto

zrnudny proces pielęgnacji pacjentów, uczestniczą

w

karmieniu,

w

izaspokajaniu innyclr codziennych potrzeb podopiecznych. Za prace w porze nocnej pielęgniarki

toalecie
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pracujące w domach pomocy społecznej mają płacone 20% stawki godzinowej, a nie 1ak pielęgniarki
wochronie zdrowia 65% Nie otrzynrują one dodatku za pracę w niedziele iświęta.Czas pracy to
B

godzin na dzień roboczy, a nie jak w ochronie zdrowia 7 godzin 35 minut. W efekicie uposażenie

pielęgniarek

w

donlu pomocy społecznej jest znacznie nizsze

od

uposazeniia pielę9niarek

zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej

z

w

domach pomocy społeczne1 jest stosowanie
wniektórych z nich przymusu bezpośredniego na podstawie ustawy z dnia 19 t;ierpnia 1994r.
o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U z 2018r. poz, 1B7B ze zm.), zgodnie z przepisami tej ustawy Kolejnym

istotniejszych problenlow

w sytuacji braku lekal,za

-

o konieczności zastosowania tego środka wobec mieszkańca DPS decyduje

pielęgniarka Równiez podawanie mieszkańcom lekow, zwłaszcza psychotropowych, przez
pracowników domów pomocy społecznej staje się problematyczne

w określonyclrslytuacjach.

Nie

wszystkie domy pomocy społecznej zatrudniają na stałe pielęgniarki, ktore świadczą usługi całodobowo

przez 7 dni w tygodniu wiec mozliwośc korzystania

z

profesjonalnej pomocy jest dla większości

mieszkańcow znacznie ograniczona. Zaznaczyć należy, iz pozostali pracownicy wchcldzący w skład
zespołów terapeutyczno-opiekuńczych często obawiają się - z powodu braku odpowiednich kwalifikacji
nnedycznych

-

podawania specja|istycznych leków. Sytuacje te znacząco dezorganizują pracę domow

pomocy społecznej Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego proponuje objęcie personelu
pielęgniarskiego zatrudnionego w domach pomocy społecznej przepisami mającymi zelstosowanie do
pnacownikow ochrony zdrowia oraz przejęclem finansowania przez

NFZ usług świadczonych przez

personel pielęgniarski w dps-ach

Mając powyźsze na uwadze Konwent Powiatów Wojewodztwa Małopolskiego apeluje
o

podjęcie pilnych działań gwarantującym pensjonariuszom domow pornocy społecznej właściwy

poziom opieki pielęgniarskiej

Przewodniczący Konwentu
Powiatów Województwa Małopolskiego
Wojciech Pałka
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Pan Mateusz Morawiecki Premler RP,
Pan Łukasz Szumowski Minister Zdrowia,
Pani Elzbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
Pan Piotr Cwik Wojewoda Małopolski,
ala.

