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Sz. P. Przemysław Czarnek
Minister Edukacji i Nauki

Dotyczy:  Projekt  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  i  Nauki  zmieniające
rozporządzenie  w  sprawie  ogólnych  celów  i  zadań  kształcenia  w  zawodach
szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

W imieniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych przekazuję opinię
i uwagi środowiska opiekunów medycznych:

1.Zmiana nazwy kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie z „MED.03. Świadczenie
usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej” na: „MED.14.
Świadczenie  usług  medyczno-pielęgnacyjnych  i  opiekuńczych  osobie  chorej
i niesamodzielnej”

Zmiana nazwy kwalifikacji  ma podkreślić  zmiany w zakresie  czynności  wykonywanych
przez opiekuna medycznego,  podkreślając  dodatkowe medyczne czynności  (chociażby
pobieranie  materiałów  do  badań  laboratoryjnych).  Zmiana  nazwy  kwalifikacji  wraz
z  wprowadzeniem ustawy  o  niektórych  zawodach  medycznych  położy  kres  sytuacjom
w których opiekun medyczny, wbrew zapisom Ustawy o działalności leczniczej i opiniom
Ministerstwa Zdrowia nie był uznawany przez dyrekcję szpitali i pielęgniarki naczelne lub
oddziałowe jako zawód medyczny,  co  utrudniało  dostęp do dodatków finansowych dla
personelu  medycznego  czy  też  innych  świadczeń,  które  przysługują  zawodom
medycznym.
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2.Wydłużenie okresu nauczania z roku do dwóch lat,

Wprowadzenie  nowych  umiejętności  (przy  zachowaniu  obecnych)  musi  wiązać  się
z  wydłużeniem  kształcenia  –  zatem  stosowne  jest  rozszerzenie  okresu  nauczania.
Uwzględniając  postulowane  rozszerzenie  kompetencji  przy  wyłącznie  dziennej  formie
kształcenia, może się okazać się niekonkurencyjne dla studiów pielęgniarskich (3 lata).
Postulujemy rozważenie skrócenia okresu nauki do 1,5 roku (3 semestry).

3.Wprowadzenie kształcenia w szkole policealnej wyłącznie w formie dziennej.

Wprowadzenie kształcenia wyłącznie w formie dziennej z jednej strony wpłynie dodatnio
na jakość kształcenia, jednak może ograniczyć dostępność dla osób pracujących czy to
w  systemie  ochrony  zdrowia/opieki  społecznej  czy  innych  miejscach.  Uważamy  za
zasadne  umożlliwienie  kształcenia  w  trybie  niestacjonarnym,  np.  wieczorowym  lub
weekendowym,  przy  zachowaniu  niezmienionej  ilości  godzin  dydaktycznych.  Okres
kształcenia  w  tym  trybie  uległby  naturalnie  wydłużeniu.  Zasadnym  byłoby  zatem
rozwiązanie,  które  zwiększałoby  dostępność  do  nauki  także  osobom  zmieniających
ścieżkę kariery, dając wybór: forma stacjonarna (tzw. dzienna, od poniedziałku do piątku)
3  semestralna  (1,5  roczna)  i  forma  niestacjonarna  (wieczorowa  lub  weekendowa)
czterosemestralna (2 lata).

4.Odstąpienie od możliwości prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych
i  kursów  umiejętności  zawodowych  w  zakresie  kwalifikacji  wyodrębnionej
w zawodzie

Ogólnopolskie  Stowarzyszenie  Opiekunów  Medycznych  już  wcześniej  postulowało
o ograniczenie nauczania na kierunku opiekun medyczny wyłącznie do szkół policealnych
– zatem zapis ten jest realizacją postulatów zgłaszanych przez OSOM. Wynika to z tego,
że  nauka  na  KKZ  nie  wymagała  wykształcenia  średniego,  co  wprowadzało  podziały
pomiędzy opiekunami medycznymi w związku z wykształceniem, jak również wielokrotnie
zgłaszane  nam  były  nieprawidłowości  w  zakresie  realizowania  KKZ.  Istnienie  KKZ
spowodowało również pojawienie się kursów opiekuna medycznego, które realizowane są
internetowo  na  podstawie  planu  stworzonego  przez  komercyjne  firmy  i  nie  ma  nic
wspólnego z rzetelnym nauczaniem realizowanym przez wiele szkół policealnych. Zmiana
ta  zatem  wpłynie  na  jakość  kształcenia,  a  przez  to  na  jakość  pracy  opiekunów
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medycznych,  jak  również  utrudni  nieuczciwym  firmom  działalność  w  zakresie
internetowych kursów opiekuna medycznego.

Należy  również  zauważyć,  że  absolwenci  KKZ,  jeśli  nie  posiadają  wykształcenia
średniego, otrzymują jedynie świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, a zatem
w myśl  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji
wymaganych  od  pracowników  na  poszczególnych  rodzajach  stanowisk  pracy
w  podmiotach  leczniczych  niebędących  przedsiębiorcami  nie  mogą  pracować  w
podmiotach leczniczych na stanowisku opiekun medyczny, gdyż nie posiadają dyplomu
potwierdzającego  kwalifikacje  zawodowe  w  zawodzie  opiekun  medyczny.  Zmiana  ta
ujednolici  zatem warunki,  jakie  muszą  spełnić  opiekunowie  medyczni  by  zajmować to
stanowisko zgodnie z wspomnianym Rozporządzeniem.

Projekt jako całość oceniamy pozytywnie, jako realizację postulatów zgłaszanych przez
opiekunów  medycznych  i  inne  środowiska,  który  powinien  być  dalej  procedowany,
a  którego  naturalnym  elementem  będzie,  w  momencie  przyjęcia  projektu,  utworzenie
nowej  podstawy  programowej,  która  będzie  opiniowana  przez  środowisko  opiekunów
medyczny oraz inne w późniejszym terminie.

Bartosz Mikołajczyk

Prezes Zarządu

Ogólnopolskie Stowarzyszenie 
Opiekunów Medycznych

ul. Nałkowskiej 7A
26-930 Garbatka-letnisko

www.opiekunmedyczny.org
kontakt@opiekunmedyczny.org


