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Warszawa, 14 października 2020 r.

Projekt „Rozwój kompetencji pielęgniarskich”
• pozakonkursowy, koncepcyjny o charakterze analitycznym
• realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój, w osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia,
finansowany w perspektywie 2014 – 2020
• okres realizacji projektu: 1.10.2015 r. - 31.12.2020 r.

Cel projektu:

• poprawa jakości kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i
położnictwo i wypracowanie mechanizmów umożliwiających wzrost
liczby pielęgniarek i położnych zatrudnianych w polskim systemie
ochrony zdrowia oraz poprawa warunków pracy

Zadania w ramach projektu
ZADANIE 1
Wypracowanie rozwiązań systemowych/prawnych przyczyniających się do
wzrostu liczby miejsc i poprawy warunków pracy pielęgniarek i położnych
ZADANIE 2
Wdrożenie modelu współpracy podmiotów leczniczych z uczelnią kształcącą
pielęgniarki i położne
ZADANIE 3
Podniesienie jakości kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo

Budżet projektu
SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU
Szacowana kwota wydatków w projekcie w podziale na lata i ogółem (PLN)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ogółem

294 900

1 961 260

2 845 260

2 222 360

1 836 560

1 419 000

10 583 307

Szacowany wkład UE (PLN)
84,28%, tj. 8 916 267,75

Stan realizacji projektu- ZADANIE 1
Działania legislacyjne – wprowadzone rozwiązania systemowe (2016)
• Rozporządzenie MNiSW z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarskodentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. poz. 1332)
• Rozporządzenie MZ z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia
podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. poz. 1761)
• Rozporządzenie MZ z dnia 25 października 2016 r. w sprawie stażu
adaptacyjnego dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa
wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej (Dz. U. poz. 1792)

Stan realizacji projektu - ZADANIE 1
Działania legislacyjne – wprowadzone rozwiązania systemowe
(2017-2018)
• Rozporządzenie MZ z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu
świadczeń zapobiegawczych diagnostycznych, leczniczych i
rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę i położną samodzielnie
bez zlecenia lekarskiego (Dz.U. z 2017 r. poz. 497)
• Rozporządzenie MZ z dnia 11 października 2018 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia
szpitalnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2012)

Stan realizacji projektu - ZADANIE 1
Działania legislacyjne - wprowadzone rozwiązania systemowe (2019)
• Rozporządzenie MZ z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i
leczenia uzależnień (Dz. U. poz. 1285)
• Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i
położnej ( Dz. U. poz. 1490) wprowadziła:
- kształcenie na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo na studiach
pierwszego stopnia w formie niestacjonarnej,
- 6 dni urlopu szkoleniowego dla pielęgniarek i położnych,
• Rozporządzenie MNiSW z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza
dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej , diagnosty laboratoryjnego,
fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. poz. 1573)

Stan realizacji projektu - ZADANIE 1
Działania legislacyjne - wprowadzone rozwiązania systemowe (2019)
• Rozporządzenie MZ z dnia 23 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej (Dz. U. poz. 1864) – porada pielęgniarska (chirurgia ogólna,
diabetologia, kardiologia) porada położnej (położnictwo i ginekologia)

• Polityka wieloletnia państwa na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce
(z uwzględnieniem etapów prac zainicjowanych w 2018 r.) – przyjęta
uchwałą Rady Ministrów 15 października 2019 r.

Stan realizacji projektu - ZADANIE 1
Działania legislacyjne - wprowadzone rozwiązania systemowe (2020)

• Rozporządzenie MZ z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej – porada pielęgniarki i położnej (Dz. U. poz. 1255).
• Nowelizacja rozporządzenia MZ z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia
uzależnień (Dz. U. poz. 1285 z późn. m.). rozporządzenie oczekuje na
ogłoszenie w Dz.U.

Stan realizacji projektu - ZADANIE 1
Działania analityczne - przeprowadzone analizy (2016- 2020)
• Analizy rozwiązań europejskich w zakresie zabezpieczenia kadr
pielęgniarskich w systemach opieki zdrowotnej krajów UE (Szwecja,
Hiszpania, Holandia, Irlandia, Portugalia, Finlandia, Włochy) - Raport
i rekomendacje 2020
• Analizy w zakresie stosowania minimalnych norm zatrudnienia
pielęgniarek i położnych (2016 , 2017, 2018, 2019, 2020)
• Analizy dotycząca rynku usług pielęgniarskich (2019, 2020)

Stan realizacji projektu - ZADANIE 1
Rozwiązania systemowe - Pilotaż dot. standaryzacji opieki pielęgniarskiej
Cel
• stworzenie warunków do praktycznego wdrożenia i wykorzystania
Słownika Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP®) w
dokumentowaniu czynności wykonywanych przez pielęgniarki w
bezpośredniej opiece nad pacjentem.
Zrealizowane działania (2016-2018)
• podpisano umowę z wykonawcą (ATENDE MEDICA Sp. z o.o.)
• dokonano wyboru 13 podmiotów leczniczych zainteresowanych
uczestnictwem w pilotażu – podpisanie umów 17 maja 2018 r.

Stan realizacji projektu - ZADANIE 1
Pilotaż dot. standaryzacji opieki pielęgniarskiej – działania
zrealizowane (2018-2020)
• przygotowanie planów opieki pielęgniarskiej z wykorzystaniem Słownika
Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej ICNP®,
• organizacja szkoleń dla personelu podmiotów leczniczych uczestniczących
w pilotażu (pielęgniarki, informatycy); wyposażenie w sprzęt do realizacji
pilotażu,
• rozpoczęcie pilotażu na wybranych oddziałach szpitalnych (oddziały
zachowawcze i oddziały zabiegowe) – lipiec 2019 r., okres realizacji 6
miesięcy w danym podmiocie,
• raport i rekomendacje (2020).

Stan realizacji projektu - ZADANIE 1
Konferencje informacyjne (2016-2018)
• 7 grudnia 2016 r. – konferencja informacyjna dla uczelni prowadzących
kształcenie na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo
• 22 listopada 2017 r. – konferencja informacyjno-organizacyjna poświęcona
omówieniu zasad realizacji pilotażu standaryzacji opieki pielęgniarskiej w
podmiotach leczniczych

• 20 czerwca 2018 r. – konferencja informacyjna upowszechniająca
wdrożone zmiany systemowe
•

18 października 2018 r. – prezentacja modelu współpracy uczelni z
podmiotami leczniczymi w zakresie kształcenia praktycznego

•

6 grudnia 2018 r. - konferencja międzynarodowa poświęcona
rozwiązaniom stosowanym w zakresie zabezpieczenia kadr pielęgniarskich
w systemie opieki zdrowotnej w krajach UE

Stan realizacji projektu - ZADANIE 1
Konferencje informacyjne w 2019 r.
• 16 października 2019 r. - Realizacja Pilotażu standaryzacji opieki
pielęgniarskiej w podmiotach leczniczych – spostrzeżenia i uwagi
• 5 listopada 2019 r. - konferencja informacyjna dla uczelni prowadzących
kształcenie na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo

Konferencje zaplanowane w 2020 r.
• konferencja informacyjna upowszechniająca wdrożone zmiany systemowe
(14 października 2020 r.)
• konferencja dotycząca standaryzacji opieki pielęgniarskiej oraz wdrożenia
modelu ICNP ®

Stan realizacji projektu - ZADANIE 2
Wdrożenie modelu współpracy uczelni z podmiotami
leczniczymi
(2016-2018)
• analiza modeli współpracy uczelni z podmiotami leczniczymi oraz wizyty
studyjne w uczelniach i podmiotach leczniczych (2016-2017)
• wybór 4 ekspertów do opracowania projektu modelu współpracy (2018)
• prezentacja projektu założeń modelu współpracy uczelni z podmiotami
leczniczymi (konferencja – październik 2018)
(2019-2020)
• wdrażanie modelu współpracy przez uczelnie i podmioty lecznicze (2019)
• wybór 3 ekspertów do przeprowadzenia wizyt doradczych w uczelniach
(2019)
• upowszechnienie modelu współpracy w formie rekomendacji MZ (2020)

Stan realizacji projektu - ZADANIE 3
Podniesienie jakości kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i
położnictwo – Akademia Pielęgniarstwa i Położnictwa
(2016-2020)
Cel działania platformy internetowej
wsparcie pielęgniarek i położnych w zakresie procesu kształcenia
i wykonywania zawodu
• Bezpłatne udostępnienie platformy internetowej użytkownikom
(pielęgniarki, położne, uczelnie, studenci pielęgniarstwa i położnictwa, inni
zainteresowani)
• Moduły: Aktualności, Kształcenie, Podejmowanie pracy w zawodzie, Nowe
kompetencje zawodowe pielęgniarek i położnych, ankiety i formularze,
analizy i raporty, Monoprofilowe Centra Symulacji Medycznej dla
pielęgniarek i położnych

Stan realizacji projektu - ZADANIE 3
Podniesienie jakości kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i
położnictwo – Akademia Pielęgniarstwa i Położnictwa

http://www.akademiapp.mz.gov.pl/

Stan realizacji projektu - ZADANIE 3
Podniesienie jakości kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i
położnictwo – Badania ankietowe (2017-2019)

• Analiza dotycząca liczby studentów i absolwentów (2017,2018,2019)
• Analiza potrzeb zawodowych studentów kierunków pielęgniarstwa i
położnictwa (2018)

Stan realizacji projektu - ZADANIE 3
Podniesienie jakości kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo
i położnictwo – badania ankietowe (2020)
• Analiza potrzeb kadrowych pracodawców pod kątem zatrudnienia oraz
wymaganych kwalifikacji z uwzględnieniem pielęgniarek i położnych
odchodzących z systemu (uprawnienia emerytalne/rentowe) (2020)
• Raport dotyczący liczby studentów oraz potrzeb/oczekiwań absolwentów
wraz z rekomendacjami dla pracodawców oraz propozycjami
ewentualnych zmian w standardach kształcenia (2020)
• Analiza i raport dotycząca jakości kształcenia w zakresie nowych
kompetencji zawodowych pielęgniarek i położnych (2020)

Stan realizacji projektu - ZADANIE 3
Podniesienie jakości kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i
położnictwo – Monoprofilowe Centra Symulacji Medycznej
(2016-2018)
• Przeprowadzenie wizyt audytowych w 41 uczelniach , pod kątem
spełniania warunków do utworzenia i prowadzenia Monoprofilowych
Centrów Symulacji Medycznej

• Konsultacje z KRASzPiP programów rozwojowych opracowywanych przez
uczelnie uczestniczące w konkursie (35 uczelni podpisało umowy o
dofinansowanie MCSM)
(2019-2020)
• wizyty monitorujące prawidłowość wykorzystania utworzonych MCSM
przez uczelnie w procesie kształcenia praktycznego pielęgniarek i
położnych

Stan realizacji projektu - ZADANIE 3
15 września 2020 r. - Kampania medialna
„Stawiam na przyszłość” ukierunkowana na:
• budowanie pozytywnego wizerunku zawodów pielęgniarki i położnej oraz
ukazanie różnych ról i aspektów pracy w tych zawodach w systemie
ochrony zdrowia,
• zaprezentowanie samodzielności zawodowej pielęgniarek i położnych
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych,
• zachęcenie młodych obywateli do wybrania zawodów pielęgniarki
i położnej,
• więcej informacji o kampanii można znaleźć na
stronie www.stawiamnaprzyszlosc.pl

link do spotu i filmów viralowych

http://stawiamnaprzyszlosc.pl/media/

Dziękuję za uwagę

