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Piekary Śląskie 18.07.2003 r.

Stanowisko Konsultanta Krajowego w
kierowniczych stanowisk w pielęgniarstwie

dz.

Pielęgniarstwa

w

sprawie

likwidacji

W związku z licznymi sygnałami napływającymi do konsultanta krajowego w dz. pielęgniarstwa w
sprawie likwidacji stanowisk Naczelnych/Przełożonych Pielęgniarek, powierzania tej funkcji
pielęgniarce oddziałowej, całkowitej rezygnacji z wymienionej stanowiska, występowania z
propozycją aby zadania związane z kierowaniem zespołem pielęgniarskim przejął dyrektor ds.
medycznych, odpowiadam co następuje:
1. Podstawę prawną regulującą stanowisko Naczelnej/Przełożonej Pielęgniarki na dzień
18.07.2003 r. stanowi rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca
1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach
stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. dnia 12 kwietnia 1999
r.).
2. Naczelna Pielęgniarka zarządza zespołem pielęgniarskim dodatkowo także zespołem
pracowników działu pomocniczego (salowych, sanitariuszy), wypełnia podstawowe funkcje
kierownicze mające na celu podejmowanie decyzji związanych z poziomem jakości opieki
realizowanej przez wykwalifikowany zespół pracowników - pielęgniarek, natomiast dla samej
organizacji mających znaczenie strategiczne. Zawód pielęgniarki jest zawodem
samodzielnym, a jego podstawę prawną stanowi ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej o
zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych .
3. Mając na uwadze powyższy problem uważam iż nagannym jest próba przejmowania zadań i
funkcji kadry kierowniczej najwyższego szczebla przez pielęgniarkę oddziałową ze względu
na inny poziom kwalifikacji zawodowych jak również przez osobę mającą wykształcenie
lekarskie, w Polsce nie ma wspólnego systemu kształcenia lekarzy i pielęgniarek , mając na
uwadze merytoryczne wartości , dobro pacjenta jak również rozwój zawodu jakim jest
pielęgniarstwo nieporozumieniem staje się podejmowanie prób zarządzania zespołem
pielęgniarskim przez dyrektora ds. medycznych.
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