Załącznik nr 1 do Uchwały nr 216/VI/2014 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 17 września 2014 r.
w sprawie ujednolicenia procedury poświadczania deklaracji o dobrym zdrowiu i dobrej opinii

PROCEDURA POŚWIADCZANIA DEKLARACJI O DOBRYM
ZDROWIU
Procedura dotyczy zasad poświadczania deklaracji o dobrym zdrowiu (ang. supporting
declaration of good health) przez przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek
i Położnych. Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach
pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.) Okręgowa Rada Pielęgniarek
i Położnych, na wniosek pielęgniarki lub położnej będącej członkiem tej izby, wydaje inne
zaświadczenia wymagane przez odpowiednie władze lub organizacje państw członkowskich
Unii Europejskiej zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej.
CEL
Ujednolicenie procedury poświadczania deklaracji o dobrym zdrowiu.
PROCEDURA POŚWIADCZANIA DEKLARACJI O DOBRYM ZDROWIU
PRZEZ PRZEWODNICZĄCĄ/-EGO OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK
I POŁOŻNYCH
W odniesieniu do deklaracji o dobrym zdrowiu osoby, ubiegającej się o prawo
wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej w Wielkiej Brytanii,
przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, której członkiem jest
wnioskodawca,:
a. poświadcza deklarację o dobrym zdrowiu, składając na niej podpis wraz z datą
i opatrując ją pieczęcią, jeżeli nie upłynął termin ważności orzeczenia
lekarskiego stwierdzającego zdolność wnioskodawcy do wykonywania
zawodu pielęgniarki lub położnej, które przedłożono w Okręgowej Izbie
Pielęgniarek i Położnych,
b. nie poświadcza deklaracji o dobrym zdrowiu, jeżeli upłynął termin ważności
orzeczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność wnioskodawcy
do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, które przedłożono
w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych. Równocześnie informuje,
że zgodnie z Instruction notes for applicants (pl. Wskazówki
dla wnioskodawcy) „jeżeli kompetentne władze nie mogą wypełnić deklaracji
o dobrym zdrowiu, może tego dokonać specjalista medycyny pracy (ang.
occupational health advisor) lub lekarz ogólny (ang. medical practicioner),
wypełniając formularz na odwrotnej stronie.
PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174,
poz. 1039 z późn. zm.)
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