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Przedstawiciele zakładów opiekuńczo-leczniczych (dalej ZOL) zwracają uwagę na poważny
problem przejawiający się w trudnościach w znalezieniu odpowiednio wykwalifikowanej
kadry. W wyniku ciągle istniejącej emigracji zarobkowej, na rynku pracy odczuwa się deficyt
pielęgniarek. Natomiast osoby pozostałe w kraju, zważywszy na ciężką pracę w ZOL-ach i
niesatysfakcjonujące zarobki niechętnie podejmują w nich zatrudnienie. Sytuację pogarsza
fakt, iż do zakładów trafiają osoby, które chociaż nie wymagają leczenia szpitalnego, to z
powodu ciężkich stanów chorobowych wymagają ciągłej opieki. Problem pogłębia
niemożność zatrudnienia opiekunów medycznych, którzy mogliby wykonywać czynności
pielęgnacyjne, biorąc na siebie część obowiązków wykonywanych przez pielęgniarki.
Narodowy Fundusz Zdrowia (dalej NFZ) nie uznaje opiekunów medycznych za
wykwalifikowaną kadrę medyczną, która może zastąpić pielęgniarkę w niektórych
czynnościach pielęgnacyjnych. Natomiast zawód opiekuna medycznego jest określony w
załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w
sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, podobnie jak w załączniku do
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych
od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych
niebędących przedsiębiorcami. Unormowano w nim, iż opiekunem medycznym może być
osoba, która ukończyła zasadniczą szkołę zawodową lub szkołę policealną i uzyskała tytuł
zawodowy higienistki szpitalnej lub asystentki pielęgniarskiej lub ukończyła zasadniczą
szkołę zawodową publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej lub szkołę
policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała dyplom
potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny.
W Przemyślu kształceni są opiekunowie medyczni w systemie rocznego nauczania
podzielonego na część teoretyczną oraz praktyczną, która odbywa się w placówkach ochrony
zdrowia. Przyszli opiekunowie medyczni składają egzamin przed okręgową komisją
egzaminacyjną potwierdzony dyplomem ukończenia medycznej szkoły policealnej. Pomimo
posiadanego dyplomu nie mogą zostać uwzględnieni przy kontraktowaniu, w kategoriach
wykwalifikowanej kadry.
Biorąc powyższe pod uwagę, to wydaje się, iż przepisy rozporządzeń nie mają zastosowania
w praktyce, dlatego proszę o odpowiedź na następujące pytania:
1. Na jakiej podstawie NFZ uniemożliwia zakontraktowanie opiekunów medycznych
przez zakłady opiekuńczo-lecznicze?

2. Czy wobec istniejących barier nie potrzeba zmiany obecnie obowiązujących
przepisów?
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