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Mołopolsko Okręgowo lzbo Pielęgniorek i Położnych
w krokowie
Molopolsko District Chomber of Nurses ond Midwives in Crocow

Apel
Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krakowie
z dnia 11 sierpnia 2020 roku

Skierowany do:
Ministra Zdrowia,
N arodowego Fu nd us zu Zdrowia,
Naczelnej lzby Pielęgniarek i Połoznych,
Związek P owiatów Po lski ch

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek

i

Połoznych w Krakowie

w śladza

Komunikatem Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie z dnia 4 sierpnia
2020 roku w sprawie realizacji projektu pt, ,,Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki
pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo
leczniczych,
domow pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na
czas COV!D-19" zwraca się z apelem o uwzględnienie w przeznaczeniu dodatkowych
środków finansowych na wynagrodzenia pielęgniarek, dla których wskazane wyże1
placówki nie są podstawowym miejscem pracy, ale których praca wykonywana tam
dodatkowo była niezbędna dla funkcjonowania tych podmiotów i zapewnienia opieki
pacjentom. Wskazany projekt przewiduje środkifinansowe wyłącznie dla pielęgniarek
zatrudnionych w w/w placówkach, ktore ze względów bezpieczeństwa i ograniczania
ryzyka zakażenia zrezygnowały z innych miejsc zatrudnienia. Tymczasem bardzo

-

duzą grupę stanowią pielęgniarki, dla których praca w zakładach opiekuńczo

-

leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach pielęgnacyjno - opiekuńczych
ihospicjach jest wprawdzie pracą dodatkową, jednak ze względu na strukturę
zatrudnienia w tych podmiotach, ich praca jest niezbędna dla funkcjonowania tych
placówek, bez ich pracy placówki te w ogóle nie mogłyby funkcjonować. Ztego powodu
róznicowanie personelu w wypłacie dodatkowych środków pod względem wiodącego
miejsca zatrudnienia jest nieuzasadnione. Dodatkowe środkipowinny być wypłacone
wszystkim pielęgniarkom zatrudnionym we wskazanych placówkach, które w okresie
COV|D-19 świadczyływ nich pracę, bezwzględu na podstawę zatrudnienia i wymiar
pracy,
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