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Apel

XXX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

z dnia 24 marca 2018 r.

w sprawie: ustalenia nowej dziedziny specjalizacji dla pielęgniarek w dziedzinie pielęgniarstwa
transfuzjo logicznego
Uzasadnienie
Kwalifikacje oraz staż pracy pracowników centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa określa
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2017 r. w sprawie określenia kwalifikacji oraz
stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby
krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1724). W załączniku 1 przewiduje się dla pielęgniarek lub położnych stanowiska:
kierownika działu dawców, kierownika działu pobierania, kierownika działu ekspedycji, kierownika
pracowni z wyłączeniem pracowni analiz lekarskich, pracowni wykonujących badania z zakresu
immunologii transfuzjologicznej, pracowni wykonujących badania czynników zakaźnych oraz
starszego asystenta pod warunkiem posiadania prawa wykonywania zawodu oraz dyplom ukończenia
studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo a także tytułu specjalisty w
dziedzinie pielęgniarstwa zgodnego z profilem działu, oraz odpowiedniego stażu pracy. Ustawodawca
nie określił w cytowanym Rozporządzeniu, która z dziedzin pielęgniarstwa powinna być uznawana,
jako zgodna z profilem oddziału a Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013r. w
sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w
których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne oraz poprzedzające je
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003r. w sprawie wykazu dziedzin
pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być
prowadzona specjalizacjai kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla
pielęgniarek i położnych (Dz. U. nr 197 poz. 1922 z późno zm.) nie wyszczególniają, specjalizacji
w dziedzinie pielęgniarstwa transfuzjo logicznego. Treści nauczania związane z leczeniem krwią
i preparatami krwiopochodnymi przewidziane są wprawdzie do realizacji w programach nauczania
pielęgniarstwa internistycznego, anestezjologicznego i intensywnej opieki, oraz pielęgniarstwa
chirurgicznego, lecz jest to znikoma cześć planu kształcenia, nie gwarantująca pełnej wiedzy, jaka
powinien posiadać specjalista w zakresie pielęgniarstwa transfuzjologicznego. W związku
z powyższym dziedziny te nie mogą być traktowane, jako dziedziny zgodne z profilem działu
w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi.

Mając na uwadze powyższe wnosimy o wyodrębnienie odrębnej dziedziny specjalizacji
pielęgniarstwa transfuzjologicznego, dedykowanego pielęgniarkom zatrudnionym w jednostkach
organizacyjnych publicznej służby krwi. Transfuzjologia jest odrębną i dynamicznie rozwijającą się
dziedziną medycyny, przewidzianą, jako dziedzina specjalizacji lekarskiej. Utwierdzamy się
w przekonaniu, iż pielęgniarki publicznej służby krwi winny mieć zagwarantowany przepisami prawa
dostęp do kształcenia podyplomowego w ramach specjalizacji zgodnie z wymogami określonymi
przez ustawodawcę w aktach wykonawczych. Możliwość podnoszenia kwalifikacji i uzyskania tytułu
specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa zgodnego z profilem działu, lub wymaganiami na
zajmowanym stanowisku pracy, powinna być priorytetem wszystkich organów odpowiedzialnych za
funkcjonowanie jednostek ochrony zdrowia.
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