
Notatka ze spotkania 

 

Spotkanie z cyklu „Zdrowia Polaków portret własny 2015 r.”, które odbyło się w dniu 2 lipca 

2015 r. w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 281/289. 

Gospodarzami spotkania byli:  

- Pan prof. dr hab. n. med. Maciej Banach – Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki 

Polki” w Łodzi, 

- Pani Jolanta Chełmińska – Wojewoda Łódzki, 

- Pani Jolanta Kręcka – Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 

Funduszu Zdrowia w Łodzi, 

 

W imieniu Pana prof. Mariana Zembali – Ministra Zdrowia została zaproszona Pani 

Agnieszka Kałużna – Przewodnicząca ORPiP w Łodzi, w spotkaniu uczestniczyła również 

Pani Barbara Mucha – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego. 

W poszczególnych wystąpieniach szacownych prelegentów poruszono problem Kobiety  

w ciąży i jej dziecka jako priorytet systemu ochrony zdrowia w Polsce. 

W dodatkowej dyskusji poruszono zagadnienia m.in.: 

- procedur wysokospecjalistycznych, 

- pakietu onkologicznego, 

- raportu Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie środków zastępczych, 

- referencyjności – nowe podmioty. 

 

W komentarzach Pan prof. Jerzy Stańczyk – Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego 

im. Marii Konopnickiej w Łodzi odnosił się do sytuacji braku specjalizacji w dziedzinie 

kardiologii w zawodzie lekarza oraz braku wystarczającej liczby łóżek pediatrycznych. 

Poruszono aspekt braku Centrów Urazowych dla dzieci, a także metody ECMO. Pan Tadeusz 

Jędrzejczyk – Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia odniósł się do procedur kontraktowych 

w pediatrii a Pani Jolanta Kręcka – Dyrektor ŁOW NFZ przedstawiła mapę potrzeb  

w dziedzinie pediatrii. 

W imieniu Samorządu Pielęgniarek i Położnych w Łodzi, głos zabrała Pani Agnieszka 

Kałużna – Przewodnicząca ORPiP w Łodzi, która w swojej wypowiedzi odniosła się do 

obecnej bardzo trudnej sytuacji pielęgniarek i położnych w województwie łódzkim, 

podkreślając brak odpowiednich warunków pracy i płacy tych grup zawodowych. 

Kontynuując odniosła się do bardzo kosztownej ścieżki zdobywania kwalifikacji 

zawodowych w naszym kraju, która w konsekwencji sprowadza się do wyjazdu za granicę 

przez nasze pielęgniarki i położne, które będąc wykwalifikowane stanowią bogaty prezent dla 

już bogatszych krajów Unii Europejskiej. 



Negowała obecna sytuację braku narzędzi, które mogłyby zatrzymać lawinę wyjazdów  

z naszego kraju, przytoczyła brak działań ze strony władzy rządzącej (która w formie zapisów 

w aktach prawnych mocujących pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia  

podczas kontraktowania świadczeń zdrowotnych przez NFZ). 

W dalszej wypowiedzi przytoczyła temat dotyczący usuniętej dziedziny szkolenia 

specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego, usunięta z wchodzącego  

w życie z dniem 24 sierpnia 2015 r. Rozporządzenia , a także metody ECMO (Utlenianie krwi 

noworodka metoda pozaustrojową), którą wykonują pielęgniarki i położne w Instytucie 

„Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi bez kwalifikacji i historii programu autorskiego  

i jego akceptacji, który został opracowany przez pielęgniarki i położne z tegoż  Instytutu. 

Spotkanie zostało podsumowane przez Pana prof. Mariana Zembale – Ministra Zdrowia oraz 

Pana Tadeusza Jędrzejczyka – Prezesa NFZ, w którym padła deklaracja wpisania pielęgniarek 

i położnych do systemu opieki zdrowotnej jako zawodu samodzielnego oraz delegowania 

zmian w uposażeniu w tych grupach zawodowych. 

Pielęgniarki i Położne zostały zaproszone do udziału w czwartkowych, cyklicznych 

spotkaniach z Panem Ministrem Zdrowia. 


