Pielęgniarki: Tonący brzytwy się chwyta
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- Nikt nie będzie chciał wykonywać ciężkiego zawodu za pieniądze, których nie można nawet porównać do
średniej krajowej. Średnia wynagrodzenia w Polsce dla pielęgniarek to 3800 brutto - mówi Krystyna Ptok,
przewodnicząca OZZPiP.

W roku 2016 prawo wykonywania zawodu posiadało 288 tys. pielęgniarek i 37 tys. położnych.
Najnowszy raport Głównego Urzędu Statystycznego na temat ochrony zdrowia w 2016 r. potwierdza
niepokojące tendencje w strukturze wieku lekarzy i pielęgniarek.
- Obecnie najwięcej pielęgniarek jest w wieku 40-60 lat. Grupa pielęgniarek w wieku od 60 do 70 lat
liczy 38 tysięcy. I podobna ilościowo grupa to pielęgniarki do 40 roku życia. Czyli można sobie
wyobrazić, że w najbliższych dziesięciu latach obie grupy powiększą się, a średnia wieku pielęgniarki
wyniesie 60 lat - powiedziała nam Krystyna Ptok, przewodnicząca OZZPiP.
W trakcie sejmowej Komisja Zdrowia poświęconej skutkom wypowiadania klauzuli "opt-out" przez
lekarzy rezydentów posłowie pytali ministra zdrowia czy trwają prace nad projektem rozporządzenia,
które będzie umożliwiał pracę lekarzom z zagranicy, w tym z Ukrainy.
Konstanty Radziwiłł potwierdził, że rozważany jest pomysł, aby sprowadzać personel medyczny, który
wykonywałby zawód w oparciu o ograniczone prawo wykonywania zawodu, natomiast nadzór i
odpowiedzialność na terenie podmiotu leczniczego miałby ponosić dyrektor.
- System kształcenia na Ukrainie zmienił się dopiero rok temu, więc zanim zostaną wykształcone
według systemu podobnego do naszego pierwsze pielęgniarki - licencjatki ukraińskie, to jeszcze
muszą upłynąć dwa lata, by osoby te mogły ubiegać się o prawo wykonywania zawodu na terenie
Polski. Tymczasem pielęgniarki są tam kształcone w innym systemie niż obowiązujący u nas zaznacza Krystyna Ptok. Przewodnicząca OZZPiP dodaje, że "tonący brzytwy się chwyta”, bo sytuacja
w Polsce jest już dramatyczna. - To tykająca bomba, o której alarmujemy od 10 lat kolejne ekipy
rządzące, o tym, że spada zainteresowanie zawodem pielęgniarki i położnej. Nikt nie będzie chciał
wykonywać ciężkiego zawodu za pieniądze, których nie można nawet porównać do średniej krajowej.
Średnia wynagrodzenia w Polsce dla pielęgniarek to 3800 brutto - podsumowuje Krystyna Ptok,
przewodnicząca OZZPiP
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