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INTERPELACJA

Na przestrzeni lat możemy zaobserwować w polskich szpitalach rosnący

niedobór oraz wzrastającą średnią wieku (ponad 52 lata w skali kraju) personelu
pielęgniarskiego, co skutkować będzie w perspektywie kilku najbliższych lat

masowymi przejściami na świadczenia emerytalne. Problem też może również
dotknąć naszego Powiatu.
W związku z powyższym zwracamy się o podjęcie działań przez Pana
Starostę i Zarząd Powiatu Rawskiego w celu utworzenia w strukturach jednej
z powiatowych szkół średnich od roku szkolnego 2020/2021 klasy o profilu
pielęgniarskim. Zeszłoroczny powrót Szpitala Św. Ducha w ręce Powiatu
Rawskiego stwarza możliwość
w kształceniu młodych ludzi

doskonałej

współpracy

na

linii

szpital-szkoła

Utworzenie
takiej
klasy
w
naszej
opinii
będzie
doskonałym
przygotowaniem do studiów pielęgniarskich, promocją zawodu wśród młodych
ludzi. Kolejną istotną możliwością kształcenia powinny być zajęcia praktyczne
w naszym szpitalu. Owocem tej inicjatywy może być możliwość pozyskania

w przyszłości personelu dla Szpitala św. Ducha w Rawie Mazowieckiej.
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W odpowiedzi na interpelację złożoną dnia 12 lipca 2019 roku w imieniu Klubu Radnych
PiS w sprawie utworzenia klasy o profilu pielęgniarskim w jednej ze szkół prowadzonych
przez powiat rawski informuję, że zgodnie z § 52 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach

pielęgniarki i położnej (Dz.U.2016.1251 j.t. ze zm.) szkołą pielęgniarską jest uczelnia
prowadząca kształcenie na kierunku pielęgniarstwo na poziomie pierwszego i drugiego

stopnia.

Dlatego

też utworzenie

takiego

nie

oddziału

przełoży

się

bezpośrednio

na zwiększenie liczby pielęgniarek.

Wydaje się, że dobrym posunięciem było by podjęcie przez Ministerstwo Zdrowia
w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji działań mających na celu przywróceni kształcenia

w zawodzie pielęgniarki na poziomie ponadpodstawowym.
Ponieważ utworzenie klasy, oddziału, o proponowanym profilu jest możliwe, przed

podjęciem decyzji w tej sprawie zwrócę się o wydanie opinii o celowości takiego działania
do Komisji Oświaty Kultury i Sportu, Dyrektorów i Rad Pedagogicznych naszych szkół oraz

przedstawicieli samorządu uczniowskiego.
W związku z trwającym okresem wakacyjnym, kroki te zostaną podjęte od miesiąca
września bieżącego roku.
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