
Stanowisko Nr 3
Prezydium Okr^gowej Rady Piel^gniarek i PoJoznych Regionu Siedleckiego

z dnia 24 pazdziernika 2017r.

w sprawie: uznania uprawnien terapeuty/instruktora terapii uzaleznien, posiadanych przez
pielegniarki. koniecznych przy realizacji swiadczen zdrowotnych w odniesieniu do pacjentow
uzaleznionych, jako rownorzednych z uprawnieniami specjalisty w dziedzinie pielegniarstwa.
przy ustalaniu wynagrodzenia, w zwiazku z ustawa o sposobie ustalania najnizszego
wynagrodzenia zasadniczego pracownikow wykonujacych zawody medyczne zatrudnionych
w podmiotach leczniczych.

skierovvane do: Naczelnej Rady Piel^gniarek i Poloznych

Prezydium Okregowej Rady Pielegniarek i Poloznych Regionu Siedleckiego stoi na
stanowisku. iz pielegniarki posiadajqce tytul instruktora terapii uzaleznien /terapeuty
potwierdzony Certyfikatem Specjalisty Psychoterapii Uzaleznien, przyznawanym przez
Panstwowa_ Agencje Rozwiazywania Problemow Alkoholowych w Warszawie, speiniaja_
kryteria do wynagrodzenia zasadniczego tak jak magister pielegniarstwa ze specjalizacj^.
Posiadanie takich uprawnien zwiazane jest z realizacja swiadczen wynikajacych
z Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie swiadczen gwarantowanych z zakresu opieki
psychiatrycznej i leczenia uzaleznien i jest wymaganym kryterium zawarcia umowy
z Narodovvym Funduszem Zdrowia przez podmioty lecznicze, maja_ce w swojej strukturze
komorki organizacyjne tj. Calodobowy Oddzial Leczenia Uzaleznien oraz Oddzial Dzienny
Terapii Uzaleznien od Alkoholu.

Uzyskanie Certyfikatu wiaze sie z kilkuletnim okresem nauki w celu nabycia wiedzy
i umiejetnosci z zakresu leczenia uzaleznien. Do procesu certyfikacji moze przystapic
osoba. ktora posiada tytut magistra. w tym mgr pielegniarstwa. Proces obejrnuje ukoriczenie
Studium Wiedzy o Problemach Alkoholowych, Stadium Pomocy Psychologicznej, Studium
Terapii Uzaleznien, odbycie stazy klinicznych, Superwizje. Konczy sie egzaminem
paristwowym, poza tym Certyfikat zatwierdzany jest przez Rade ds. Potwierdzania
Kwalifikacji Zawodowych Osob Prowadz^cych Terapie Uzaleznienia i Wspoluzaleznienia.
Od osob zatrudnionych WAV. komorkach organizacyjnych wymagane jest prowadzenie
superwizji swojej pracy. udzial w szkolach letnich, treningach asertywnosci. Studium
Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie.

W zwiazku z powyzszym wnioskujemy o podjecie dzialah, w kierunku uznania uprawnien
wynikajacych z opisanego Certyfikatu Specjalisty Psychoterapii, ktorym legitymuj^ sie mgr
pielegniarstwa. za rownorzednych z tytulem specjalisty, aby mogly miec zagwarantowane
wynagrodzenie zasadnicze na tym samym poziomie, co magister ze specjalizacja, zwlaszcza,
ze realizacja swiadczen zdrowotnych. wymaga dalszego. ciaglego, odpiatnego udzialu w
roznych formach ksztalcenia.
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