Warszawa, 29 grudnia 2021
RKP.07.275.2021.BW
Pani
Zofia Małas
Prezes
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani Prezes,
w odpowiedzi na pismo z dnia 22 listopada 2021 r., znak:NIPiP-NRPiP-DM.0025.146.
2021.MK, w sprawie odniesienia się do przekazanych przez Naczelną Radę Pielęgniarek
i Położnych propozycji zmian w zawartych w pismach:
1) NIPiP-NRPiP-DM.0027.50.2021.MK - w sprawie propozycji nowelizacji rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu substancji czynnych
zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań
diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne;
2) NIPiP-NRPiP-DM.0025.87.2021.MK - w sprawie propozycji nowelizacji rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej poprzez dodanie do załącznika nr 3 części
V Warunki realizacji specjalistycznej porady laktacyjnej położnej podstawowej opieki
zdrowotnej;
3) NIPiP-NRPiP-OIE.060.154.2021 - w sprawie udzielenia informacji o planowanych
działaniach Ministerstwa Zdrowia mających na celu wprowadzenie rozwiązań prawnych,
które ułatwiłby osobom posiadającym polskie obywatelstwo, które uzyskały kwalifikacje
zawodowe pielęgniarki albo położnej w Wielkiej Brytanii i ubiegają się o stwierdzenie prawa
wykonywania zawodu pielęgniarki

albo położnej w Polsce po dacie wyjścia Wielkiej

Brytanii z Unii Europejskiej, uzyskanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki albo
położnej w Polsce na czas nieokreślony;
4) NIPiP-NRPiP-DM.0025.95.2021.MK - w sprawie propozycji nowelizacji rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej
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domową wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego lub pielęgniarka ubezpieczenia
zdrowotnego lub pielęgniarka opieki długoterminowej domowej;
5) NIPiP-NRPiP-OIE.060.175.2021 - w sprawie propozycji zmian do ustawy o zawodach
pielęgniarki i położnej, w części dotyczącej kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek
i położnych (art. 52 ust. 3 pkt 2 oraz art. 53 ust. 3 pkt 3 oraz rozporządzenia Ministra
Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek
i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub
szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej,
uprzejmie informuję, że przekazane do Ministerstwa Zdrowia propozycje zmian do przepisów
ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 479
i 1559) oraz do innych regulacji prawnych związanych z kształceniem i wykonywaniem zawodu
pielęgniarki i położnej są na bieżąco analizowane i po ustaleniu priorytetowych kierunków
działań są sukcesywnie podejmowane prace legislacyjne.
Pragnę podkreślić, że dokładam wszelkich starań, aby współpraca ze środowiskiem
zawodowym pielęgniarek i położnych przynosiła efektywne rozwiązania w zakresie spraw
związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej oraz realizacji Państwa
propozycji.

Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Piotr Bromber
Podsekretarz Stanu
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