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Interpelacja poselska
W sprawie sytuacji zawodowej i demograficznej polskich pielęgniarek i położnych
Na podstawie art. 192 Regulaminu Sejmu kieruję do Pana Ministra niniejszą interpelację, dotyczącą
sytuacji zawodowej i demograficznej polskich pielęgniarek i położnych. Jak wynika z raportu
opublikowanego w maju 2015 r. przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych niepokojące dane
dotyczą głównie średniego wieku osób wykonujących te profesje, a także liczba nowych pracowników
tego sektora opieki zdrowotnej.
Zgodnie z danymi przedstawionymi w „Raporcie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
Zabezpieczenie Społeczeństwa Polskiego w Świadectwa Pielęgniarek i Położnych”, pkt. 5, średnia
wieku wśród pielęgniarek i położnych ulega podwyższeniu. W latach 2008-2014 ogólna liczba
pielęgniarek zarejestrowanych w CRPiP wzrosła o 14 507, jednak średnia wieku podwyższyła się w tej
grupie z 44,19 do 48,43 lat. Z raportu wynika, że pielęgniarki się są „starą demograficznie grupą
zawodową”. Wartym zauważenia jest fakt, że pielęgniarek w wieku 21-25 było wówczas zaledwie
1,51%, natomiast w grupie wiekowej powyżej 65 roku życia było ich 5,28% ogólnej liczby
pielęgniarek. Świadczy to o braku zastępowalności zawodowej. Niepokojącym jest również skala
emigracji zawodowej wysoko wyspecjalizowanych pielęgniarek z wykształceniem wyższym i średnim
zawodowym. Analogiczna sytuacja dotyczy przedstawicieli grupy zawodowej położnych.
Prognozowana liczba osób wykonująca opisywane zawody w latach 2015-2025 spadnie z poziomu z
38 016 (2015) do 37 438 (2025), a tendencja spadkowa prawdopodobnie zostanie zachowana.
Według wskaźnika pielęgniarek zatrudnionych na 1 tys. mieszkańców w wybranych do raportu
krajach, Polska zajmuje ostatnie miejsce z wynikiem 5,4. Dla porównania wśród zbadanych krajów, w
Szwajcarii przypada 16 pielęgniarek na 1 tys. mieszkańców, a w znajdującej się w połowie zestawienia
Kanadzie jest to liczba 9,3 na 1 tys. mieszkańców.
Za raportem: „Po wejściu Polski do Unii Europejskiej Okręgowe Rady Pielęgniarek i Położnych wydały
ponad 17 439 zaświadczeń o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej w
UE. Dane statystyczne świadczą o dużym zainteresowaniu wykonywaniem zawodu poza granicami
kraju, co w kontekście sytuacji demograficznej i epidemiologicznej społeczeństwa polskiego stanowi
zagrożenie dla możliwości realizacji świadczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia w Polsce.
Z opracowanej prognozy dotyczącej liczby zarejestrowanych i zatrudnionych pielęgniarek w latach
2015-2025 wynika, że:

– systematycznie zmniejszać będzie się liczba zarejestrowanych pielęgniarek i położnych;
– mimo zmniejszającej się liczby populacji społeczeństwa polskiego nie wzrośnie wskaźnik
zatrudnionych pielęgniarek na 1000 mieszkańców. Wskaźnik będzie się zmniejszał z powodu
większego tempa ubytku pielęgniarek niż ubytku naturalnego ludności;
– w kontekście sytuacji demograficznej i epidemiologicznej społeczeństwa polskiego istnieje
zagrożenie dla możliwości realizacji świadczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia w Polsce w
związku z prognozą liczby pielęgniarek i położnych w Polsce.”
W obliczu danych przedstawionych w powyższej interpelacji pragnę uzyskać odpowiedź na
następujące pytania:
1. Jakie rozwiązania na rzecz podniesienia liczby pielęgniarek i położnych przypadających na 1 tys.
mieszkańców w Polsce zamierza wdrożyć Ministerstwo Zdrowia?
2. Jaki wiele jest zarejestrowanych obecnie w Polsce pielęgniarek i położnych wykonujących
aktywnie obowiązki zawodowe?
3. Jak Ministerstwo zamierza ograniczyć odpływ/emigrację wysoko wyspecjalizowanych zawodowo
pielęgniarek i położnych z Polski do krajów UE?
4. Jakie czynniki sprawiają, że tak duża liczba młodych pielęgniarek i położnych (23-35 lat) decyduje
się na emigrację zawodową i jak tej sytuacji skutecznie zapobiegać?
5. Jaka jest średnia wieku pielęgniarek i położnych w Polsce obecnie i w jakim stopniu ta liczba
pokrywa się ze stanem prognozowanym?

