
Stanowisko Nr 4
Okr^gowej Rady Pielf gniarek i Poloznych Regionu Siedleckiego

z dnia 20 wrzesnia 2017r.

w sprawie: uzupelnienia danych w Systemic Monitorowania Ksztalcenia o wykaz dziedzin
specjalizacji w poszczegolnych dziedzinach pielegniarstwa, ktore obowiazywaly przed
wejsciem w zycie przepisow rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r.
w sprawie wykazu dziedzin pielegniarstwa oraz dziedzin maj^cych zastosowanie w ochronie
zdrowia, w ktorych moze bye prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne

skierowane do: Naczelnej Rady Pielf gniarek i Poloznych

Okr^gowa Rada Pielegniarek i Poloznych Regionu Siedleckiego w zwiazku z brakiem
mozliwosci wybrania przez pielegniarki i polozne w systemic monitorowania ksztalcenia
specjalizacji o innej nazwie niz w rozporzadzeniu rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 12
grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielegniarstwa oraz dziedzin majacych
zastosowanie w ochronie zdrowia, w ktorych moze bye prowadzona specjalizacja i kursy
kwalifikacyjne, stoi na stanowisku, ze konieczne jest dodanie wykazu dziedzin, ktorych nie
zawiera ww. rozporz^dzenie, a ukonczenie ich umozliwialy poprzednie przepisy prawne.
Pomini^cie ich jest niezasadne, z uwagi na bardzo duz^ liczbe osob z tytulami specjalisty w
dziedzinach piel^gniarstwa zachowawczego, diabetologicznego, kardiologicznego,
srodowiska nauczania i wychowania, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, polozniczego,
jak rowniez z uwagi na duz^ grupe osob jeszcze b^d^cych w trakcie realizacji szkolenia
specjalizacyjnego, zwlaszcza jesli mamy na uwadze pielegniarstwo zachowawcze. Wylacznie
tych specjalizacji z wykazu w SMK moze w jakims okresie czasu spowodowac, iz nie b^d^
one uwzgl^dniane jako maj^ce zastosowanie w realizacji swiadczen zdrowotnych przez
pracodawcow i platnika. Wykaz dziedzin uwzgl^dniaj^cy wylacznie no we nazwy
specjalizacji nie jest spqjny z rejestrem pielegniarek i poloznych i innymi obowiazujacymi
przepisami prawnymi, piel^gniarka lub polozna weryfikujac si§ jako uzytkownik nie ma
mozliwosci wykazania swojego tytulu specjalisty.

Okregowa Rada Pielegniarek i Poloznych Regionu Siedleckiego uwaza, ze konieczne jest
podjecie dzialan w kierunku naniesienia przez CSIOZ zmian w SMK, w takim zakresie aby
zawieral wszystkie dotychczasowe dziedziny specjalizacji zgodnie z ich nazwa^ na dyplomie,
do wyboru lub pole umozliwiajace wpisanie posiadanego tytulu.
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