Sprawozdanie z działalności Komisji ds Zdrowia za okres 2016-2021
3 wrzesień 2021 rok

Komisja Zdrowia ze względu na zmiany członków ZG PZL, które zaszły w
trakcie pełnionej kadencji, pracowała w ograniczonym w składzie: Marzena
Nguyen i Ewa Latocha.
W okresie działalności Komisja odbyła kilka posiedzeń. Jedno z nich,
które odbyło się w Częstochowie, poświęcone było tematowi zaspokajania
potrzeb i możliwej rehabilitacji logopedycznej osób dorosłych w śpiączce, jak i
wybudzonych ze śpiączek.
Spotkania 2017-2018 dotyczyły udziału w proteście ogólnopolskim
pracowników Ochrony Zdrowia - logopedzi wspólnie z fizjoterapeutami,
psychologami, farmaceutami, diagnostami laboratoryjnymi i in., w sprawie
zwiększenia nakładów na Ochronę Zdrowia oraz podwyższenia pensji ww
grupom zawodowym.
W ramach utworzonego Porozumienia Zawodów Medycznych podjęto
współpracę (utworzenie współczynników) na rzecz podwyżek uposażenia
pracowników zatrudnionych w Ochronie Zdrowia, w tym logopedów,
neurologopedów, surdologopedów i ujednolicenia minimalnego wynagrodzenia
w danej grupie zawodowej.
Tematyka posiedzeń Komisji była zgodna z przyjętym planem i
obejmowała m.in. następujące zagadnienia:

- Analizę proponowanych programów zdrowotnych w oddziałach rehabilitacji
neurologicznej
- Spotkania w Poradniach Logopedycznych w zakresie działań
podejmowanych w celu zapewnienia pomocy logopedycznej dla dzieci i
młodzieży i dorosłych
- Prowadzenie spotkań i bezpłatnych warsztatów dla neuro-/surdo-/logopedów
w celu zapoznania się z problemem dysfagii i przekazywanie informacji o
możliwościach stymulacji intraoralnej przy neurogennych zaburzeniach
połykania

- Realizacja Programu Współpracy ze środowiskiem pracowników Ochrony
Zdrowia w celu udoskonalania pracy zespołowej
- Udzielanie odpowiedzi na pytania logopedów w sprawach dotyczących
wymagań, kwalifikacji zawodowych oraz funkcjonowania ww zawodu w
resorcie ochrony zdrowia, oświaty i poza resortami (gabinety prywatne)
- Przygotowanie programu zespołów rehabilitacji onkologicznej (nowotwory
szyi i głowy), udział i rola onkologopedów w oddziałach szpitalnych
- Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w czasie pandemii
COVID-19
- Rozpatrywanie spraw bieżących i problemów kierowanych do Komisji ds
Zdrowia przez dyrektorów, prezesów szpitali i poradni przyszpitalnych, a
dotyczących m. in.: wykształcenia logopedów. specjalizacji w dziedzinie
neurologopedii, stosowania urządzeń do elektrostymulacji
- Udzielanie odpowiedzi mailowych, pisemnych na pytania stawiane Komisji
na temat zróżnicowania pod względem przygotowania do zawodu
- Podejmowanie prób powołania konsultantów wojewódzkich w dziedzinie
neurologopedii, w tej kwestii prowadzono rozmowy m.in. z dyr. Wydziału
Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
W ostatnim czasie skupiono się na działaniach MZ w sprawie zwiększenia
nakładów i planowanych podwyżkach płac w Ochronie Zdrowia, w tym
logopedów, neurologopedów, surdologopedów w kolejnych latach (2022-2025).
W trakcie kadencji zajmowano się również opiniowaniem projektów uchwał,
rekomendowaniem narzędzi pracy związanych z merytoryczną działalnością
zawodową i naukową w obszarze LOGOPEDII.
W posiedzeniach Komisji w celu przybliżenia omawianych zagadnień
uczestniczyli zaproszeni goście, studenci, słuchacze studiów podyplomowych i
inni zainteresowani problematyką funkcjonowania zawodu logopedy w
Ochronie Zdrowia.
Komisja ZG PZL ds. Zdrowia współpracowała z Przewodniczącą ZG
PZL, z Komisją ds Oświaty, Certyfikatów i Kształcenia, Statusu i Etyki
Zawodowej
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