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Dziękujemy za szybką odpowiedź.  

Z przykrością musimy stwierdzić, że Pani odpowiedź nie spełniła naszych, ani 

środowiska pielęgniarskiego i położniczego oczekiwań. Nie otrzymaliśmy merytorycznej 

odpowiedzi na zastrzeżenia wyrażone w naszym piśmie.  

Kto może być autorem pytań oraz jaki zespół jest odpowiedzialny za treści programowe 

szkoleń specjalizacyjnych jest nam wiadome. To Państwo jako Ośrodek odpowiedzialny za 

kształcenie podyplomowe jest jednostką, do której zwracamy się z zastrzeżeniami i oczekujemy 

zajęcia się sprawą i podjęcia działań  zmierzających do  wyjaśnienia nurtujących  nas  problemów  



z zespołami zajmującymi się programem szkoleń oraz wnikliwe zweryfikowanie z odpowiednimi 

konsultantami pytań egzaminacyjnych oraz związanych z tym merytorycznych wyjaśnień. 

  W piśmie do Pani skierowanym, wyraziliśmy sprzeciw w imieniu bardzo nisko 

uposażonego środowiska  wobec  bardzo wysokich  kosztów szkoleń  specjalizacyjnych, które  są  

w praktyce znacznie wyższe, biorąc pod uwagę dojazdy do Ośrodków Szkoleniowych, czy zakup 

podręczników.  Pielęgniarki  ponoszą  ogromne  koszty  kształcenia, a  po  niezdanym  egzaminie  

z   powodu    niemerytoryczności,   zawiłości  i   zbędnych,  zupełnie    nieprzydatnych   w   pracy  

z pacjentem pytań, mają poczucie porażki, tym bardziej, że większość pielęgniarek 

uczestniczących w szkoleniach specjalizacyjnych ma często kilkudziesięcioletnie doświadczenie 

w pracy zawodowej w danej dziedzinie pielęgniarstwa. Niestety nie odniosła się Pani do tych 

zastrzeżeń, jak również do pytania dlaczego w Pani i osób decyzyjnych ocenie, nagle 

drastycznie spadła zdawalność egzaminów państwowych. Czy według Pani obecna zdawalność 

na poziomie 25% (poprzednio ponad 90%) to nie jest powód do niepokoju ? Naszym zdaniem 

jest i to poważny, biorąc pod uwagę powyższe argumenty. 

Napisała Pani również, że cytowane pytania pochodziły z egzaminów właściwych 

merytoryce szkoleń. Zapewniamy, że przytoczone pytania pochodziły z testów egzaminacyjnych 

Pielęgniarstwa Rodzinnego. Bardzo prosimy, by Pani, jako osoba odpowiedzialna za pracę 

CKPiP wnikliwie zapoznała się z pytaniami  testów  egzaminacyjnych i  odniosła  się  do  wiedzy  

w nich zawartej i wyraziła opinię się w kwestii przydatności w pracy pielęgniarki w danej 

dziedzinie wraz uzasadnieniem lub jeśli nie czuje się Pani osobą kompetentną dokonała tej oceny 

wraz z konsultantami danej dziedziny pielęgniarstwa.  

Załączamy pytania testowe z w/w egzaminów oraz przykłady innych zawiłych i nieprzydatnych 

pytań egzaminacyjnych.  

Jako grupa zawodowa chcemy zgodnie z naszymi obowiązkami wynikającymi w Ustawy 

o zawodzie pielęgniarki i położnej pogłębiać wiedzę oraz podnosić kwalifikacje, jednak w ocenie 

środowiska mamy ten obowiązek utrudniany, począwszy od pracodawców, którzy w większości 

odmawiają oddelegowań i wsparcia finansowego, poprzez zespół programowy opracowujący 

treści szkoleń specjalizacyjnych, na komisji egzaminacyjnej skończywszy. Proszę zwrócić 

uwagę, że każda osoba pracująca w zespołach programowych, czy komisjach jest specjalistą 

danej dziedziny i każda wymaga od nas wiedzy z jej zakresu. Pielęgniarkom i położnym zależy 

na pogłębieniu wiedzy i umiejętności rozwiązywania problemów dotyczących bezpośredniej 



pracy z pacjentem w danej specjalizacji, ale nie suchych nieprzydatnych podręcznikowych 

treściach, zwłaszcza z innych dziedzin. Pozwolimy sobie jeszcze przypomnieć, że wiedza 

wymagana od nas nie może równać się, albo przewyższać wiedzy lekarskiej. Nasze kształcenie 

rośnie do standardów europejskich, wymagania ochoczo są dostosowywane do unijnych 

wytycznych,  lecz  nie  idą  te  działania  w  parze  z  wynagrodzeniem, które  wciąż  jest  jednym  

z najniższych wśród polskich specjalistów.  

Bardzo prosimy o zajęcie stanowiska i merytoryczną odpowiedź. 

 

 

Z poważaniem 

Zarząd 
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