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Koleżanki, Koledzy Pielęgniarki, Pielęgniarze, Położne,

W poprzednim biuletynie żegnając się i dziękując Wam wszystkimi za dwie 
kadencje bycia Przewodniczącą ORPiP w Białymstoku, nie przypuszczałam że 
życie napisze nam wszystkim inny scenariusz i chyba nikt nie przypuszczał. 

Miały być wybory, miał odbyć się zjazd sprawozdawczo - wyborczy, miał... 
A tu czas się zatrzymał, świat się zmienił a my razem z nim. 
W dniu 14 marca 2020 r został ogłoszony, na obszarze Rzeczypospolitej Pol-

skiej, do odwołania, stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem 
wirusem SARS-CoV-2. Pierwszymi, którzy musieli stawić jej czoła były oczywiście 
pielęgniarki, położne i pielęgniarze, którzy każdego dnia w nieustannej gotowości 
stawaliście na pierwszej linii, najbardziej dotkniętych koronawirusern chorych 
i zagrożonych zarażaniem pacjentów. 

Tą droga pragnę serdecznie PODZIĘKOWAĆ każdemu z WAS za oddaną, pro-
fesjonalną służbę, za codzienną odwagę trwania na Waszych stanowiskach aby 
zapewnić pomoc medyczną wszystkim potrzebującym. 

DZIĘKUJĘ ! 
Cecylia Dolińska 

Przewodnicząca ORPiP w Białymstoku 
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Życzenia i gratulacje

Z okazji uzyskania stopnia naukowego 
 doktora habilitowanego,  

po przedstawieniu rozprawy habilitacyjnej nt:

Obciążenie opiekunów rodzinnych osób starszych niesprawnych 
- identyfikacja problemów opiekuńczych jako wyzwanie dla 

profesjonalnej opieki pielęgniarskiej.

składamy najserdeczniejsze gratulacje 

Pani dr hab. Halinie Doroszkiewicz

życząc dalszych sukcesów w realizacji  
planów i zamierzeń naukowych, a także wszelkiej 

pomyślności w życiu zawodowym i osobistym

w imieniu ORPiP w Białymstoku 
Przewodnicząca  
Cecylia Dolińska  
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Życzenia i gratulacje

Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to, kim jest  
Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Jan Paweł II

Dziękujemy Naszej Drogiej Koleżance
Pani Zdzisławie Dudzińskiej - położnej

Za wspólne lata pracy wypełnione troską o to co naj-
ważniejsze  - o zdrowie drugiego człowieka.

Z okazji przejścia na emeryturę najserdeczniejsze 
ży czenia szczęścia, pomyślności, radości, uśmiechu, 
mnós twa wiary, wytrwałości i siły, samych przyjemnych 
chwil, zdrowia, dni bez chmur, ale za to pełnych radości.

Życzą Współpracownicy z Poradni Specjalistycznych  
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

oraz 
Pielęgniarki i Położne  

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
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Pożegnania

Dnia 27.04.2020 r. odeszła od nas nasza koleżanka  
Iwona Anna Dębowska

Była wieloletnią Położną Oddziałową  
Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej  

w USK w Białymstoku.

Iwonko, byłaś dla nas wspaniałą koleżanką, skromną i bezkonfliktową. 
Emanowało od Ciebie spokój i ciepło. Odeszłaś od nas zbyt wcześnie. 
Bardzo nam będzie Ciebie brakować, ale na zawsze pozostaniesz w naszej 
pamięci i wspomnieniach. Pozostawiłaś nas w głębokim żalu.
Żegnamy Cię łącząc się w żałobie z Twoimi bliskimi.
Spoczywaj w pokoju.

Położne i Pielęgniarki  
USK w Białymstoku

„Odeszłaś bez słów pożegnania 
Tak jakbyś nie chciała swym odejściem smucić… 
Tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania, 
Że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić”

Ks. Jan Twardowski



Ogłoszenie płatne
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Podziękowania

Duże podziękowania za dotychczasową pomoc dla:

- bardzo sympatycznej i chętnie pomagającej  
Pani Anny Kobryniec - pielęgniarki Przychodni

- bardzo miłej i udzielającej rzeczowych odpowiedzi 
Pani Teresy Smółko - Pielęgniarki Oddziałowej

ale i dla Pana - Lecha Gałka operatora i Ordyna-
tora Oddziału Szpitala MSWiA w Białymstoku

może ostatni pacjent NFZ sprzed „czasów zarazy”

K.I.Wasz
marzec 2020 r.
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Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Z  
espół Zarządzania Kryzysowego NRPiP

Z chwilą ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej sta-
nu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem 
SARS-CoV-2, Naczela Rada Pielęgniarek i Położnych powołała 
Zespół Zarządzania Kryzysowego, który od samego początku 
swojej działalności bardzo intensywnie rozpoczął pracę czego 
wynikiem było między innymi:

1. Interwencja do Ministra Zdrowia w sprawie środków ochro-
ny osobistej i dezynfekcyjnych dla pielęgniarek i położnych 
udzielających świadczeń w domu pacjenta.

2. W związku ze sprzecznymi komunikatami dotyczącymi 
dystrybucji środków do dezynfekcji i ochrony osobistej dla 
pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia zdrowot-
ne w formie: praktyk zawodowych w POZ, pielęgniarskiej 
opiece długoterminowej oraz w opiece paliatywnej domo-
wej, w opiece nad pacjentem wentylowanym mechanicznie 
w warunkach domowych oraz podmioty lecznicze realizujące 
świadczenia w tych obszarach, NRPiP podjęła szereg działań 
wspólnie z Departamentem Pielęgniarek i Położnych w Mini-
sterstwie Zdrowia. Dzięki tym staraniom zostały dodatkowo 
uruchomione, bezpośrednio do wszystkich Okręgowych Izb 
Pielęgniarek i Położnych, dostawy bezpłatnych środków do 
dezynfekcji i ochrony osobistej dla pielęgniarek i położnych.

3. Od 23 marca br. rozpoczęło się sukcesywne przekazywanie 
przez Ministerstwo Zdrowia środków ochrony osobistej oraz 
środków do dezynfekcji. Dystrybucja bezpłatnych środków 
odbywała się bezpośrednio do 45 Okręgowych Izb Pielęg-
niarek i Położnych za pomocą Poczty Polskiej.

4. W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COVID-19, 
poprzez ograniczanie kontaktów z pacjentami przebywają-
cymi w swoich domach z inicjatywy Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego NIPiP była możliwość wykonywania i rozli-
czania porad i wizyt pielęgniarki, położnej realizowanych 
w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych 
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systemów łączności oraz będzie możliwość sprawozdawczości 
dla pielęgniarek i położnych tych porad.

5.  Kancelaria prawna NIPiP przygotowała opinię prawną 
w przedmiocie oddelegowywania pielęgniarek i położnych 
do opieki nad pacjentami podejrzanymi o zakażenie koro-
nawirusem w związku z ogłoszonym stanem epidemicznym 
w Polsce.

6. NIPiP wystosowała do Prezesa Narodowego Funduszu Zdro-
wia pismo w związku z zaniepokojeniem środowiska zawodo-
wego zmianą zasad finasowania świadczeń opieki zdrowotnej 
podstawowej opieki zdrowotnej z opłaty jednostkowej na 
stawkę kapitacyjną za realizowanie przez położne patronaży 
i edukacji w formie teleporady medycznej.

7.  Skierowana została korespondencja do Marleny Maląg, 
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z propozycją 
o pilną zmianę przepisów reagujących wysokość wynagro-
dzenia i zasiłku chorobowego wypłacanego dla osób wyko-
nujących zawód medyczny za okres choroby i odosobnienia 
w związku z chorobą zakaźną. Propozycja zmian jest podyk-
towana ekstraordynaryjną sytuacją wynikającą z zagrożenia 
rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2 i ko-
niecznością wprowadzenia szczególnych rozwiązań w zak-
resie zabezpieczenia społecznego dla osób zobowiązanych do 
bezpośredniego niesienia pomocy dla osób podejrzanych lub 
zarażonych wirusem SARS CoV-2.

8. Dr med. Paweł Grzesiowski, ekspert NIPiP w dziedzinie 
immunologii i terapii zakażeń przygotował rekomendacje 
w sprawie stosowania środków ochrony indywidualnej (ŚOI) 
dla personelu medycznego podczas opieki nad pacjentami 
z COVID-19. Powstał również film instruktażowy dla pra-
cowników ochrony zdrowia jak prawidłowo używać środków 
ochrony osobistej.

9. Wystosowany został apel do Głównego Inspektora Sanitar-
nego w sprawie ograniczenia transmisji zakażenia SARS-
-Cov-2 przez personel pielęgniarski i położniczy, który oso-
biście musi udzielać świadczeń zdrowotnych w szczególności 
w domu pacjenta poprzez wypracowanie i opublikowanie 
w trybie pilnym konkretnych wytycznych dotyczących wyko-

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP
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nywania testów molekularnych, w tym dla pielęgniarek i po-
łożnych pracujących zarówno w lecznictwie stacjonarnym jak 
i w pozaszpitalnej opiece domowej oraz wskazanie sposobu 
szybkiego sprawdzenia przez pielęgniarkę, położną, czy pod 
określonym adresem przebywa osoba poddana kwarantannie 
(z uwagi na częste przypadki zatajania przez pacjenta lub jego 
rodzinę informacji o zakażeniu koronawirusem).

10. W związku ze zgłaszanym problemem uzyskania informacji 
o osobach przebywających na kwarantannie, którym udziela-
nie są świadczenia zdrowotne w domu pacjenta realizowane 
przez pielęgniarki i położne, z inicjatywy NIPiP udało się 
uzyskać dostęp poprzez system eWUŚ. NFZ informuje, że 
w systemie eWUŚ, potwierdzającym prawo do świadczeń 
medycznych, pojawi się informacja o kwarantannie. Dzięki 
tej zmianie pielęgniarki, położne będą wiedzieć czy pacjent, 
któremu udzielane są świadczenia w ramach wizyty domowe 
nie podlega aktualnie kwarantannie.

11. W związku ze zgłaszanym problemem braku możliwości 
wystawienia w systemie SZOI kontynuacji zleceń na wyroby 
medyczne przez pielęgniarki, położne, które nie mają obo-
wiązku ukończenia kursu specjalistycznego ordynowanie 
leków i wypisywanie recept przekazano pismem sprawę do 
Prezesa NFZ Adama Niedzielskiego.

12. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wydała apel, w któ-
rym stanowczo sprzeciwiła się niekorzystnym zapisom w tzw 
„spec-ustawie”

13. Zespół Zarządzania Kryzysowego Naczelnej Izby Pielęgnia-
rek i Położnych interweniował do Wiceministra Cieszyńskie-
go w sprawie zapisu dotyczącego teleporad dla pielęgniarek 
i położnych.

14. Wystosowane zostało pismo do Ministra Zdrowia Łukasza 
Szumowskiego (z powiadomieniem Premiera Mateusza Mo-
rawieckiego) z apelem o przygotowanie i wydanie w trybie 
pilnym, na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295). 
w zw. z 10 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziała-
niem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz 

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP
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wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, (Dz.U.2020.374) 
- rozporządzenia w sprawie standardów organizacyjnych 
pobytu i zakwaterowania pielęgniarek i położnych zatrud-
nionych w podmiotach leczniczych realizujących ustawowe 
obowiązki wynikające z stanu epidemii COVID-19.

15. Zwrócono się do konsultanta krajowego w dziedzinie pie-
lęgniarstwa oraz konsultanta krajowego w dziedzinie pielęg-
niarstwa ginekologicznego i położniczego z zapytaniem do-
tyczącym możliwości dokonywania zmian organizacyjnych 
w publicznych zakładach opieki zdrowotnej i przekształcania 
szpitali dotychczas wielospecjalistycznych zawierających od-
działy ginekologiczne i położnicze w jednorodne szpitale 
zakaźne. 
- Czy po przekształceniu takiego podmiotu leczniczego w jed-
norodny szpital zakaźny, położne mogą zostać przeniesio-
ne do pracy na inne oddziały zakaźne w celu sprawowania 
opieki nad pacjentami podejrzanymi lub zakażonymi koro-
nawirusem COVID-19?

16. Na bieżąco przekazywane są do Departamentu Pielęgniarek 
i Położnych w Ministerstwie Zdrowia, informacje dotyczące 
problemów kadr medycznych związane z brakiem środków 
ochrony osobistej.

17. NIPiP zwróciła się z apelem, by media wskazywały spo-
łeczeństwu, że rola i poświęcenie pielęgniarek, położnych 
w obecnej sytuacji epidemicznej ma niebagatelne, jeszcze 
większe niż kiedykolwiek znaczenie dla zdrowia i życia Po-
laków.

18. Wystosowany został wspólny apel samorządów zawodów 
medycznych do Prezesa Rady Ministrów o objęcie personelu 
medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych w okresie 
epidemii ochroną ubezpieczeniową od następstw nieszczęś-
liwych wypadków.

19. Wystosowano pismo do Prezesa Rady Ministrów (do wia-
domości Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sa-
nitarnego) Stanowisko nr 34 Prezydium NRPiP w sprawie 
uznania choroby zakaźnej wywołanej u pielęgniarki lub po-
łożnej wirusem SARS-CoV-2 za chorobę zawodową.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP
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20. NIPiP zwróciła się do Premiera Mateusza Morawieckiego 
z apelem o jak najszybsze wdrożenie procedury cyklicznych 
testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 dla pielęgniarek 
i położnych.

21. NIPiP zwróciła się do Głównego Inspektora Sanitarnego 
z zapytaniem o wytyczne dotyczące wykonywania testów 
molekularnych dla pielęgniarek i położnych.

22. Wystosowane zostało pismo do Departamentu Pielęgniarek 
i Położnych w MZ z prośbą o pilne przedstawienie stanowiska 
w kwestiach wskazanych z wejściem w życie art. 10 ustawy 
z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakre-
sie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 
567), który wprowadza nowy przepis do ustawy z dnia 15 
lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019 
r. poz. 576 ze zm.) tj. art. 26 b.

23. Przygotowane zostały dwa apele dotyczące pielęgniarek 
i położnych:
Apel Prezydium NRPiP do prezydentów miast, burmistrzów, 

wójtów w Polsce o umożliwienie pielęgniarkom i położnym 
nieodpłatnego korzystania z miejsc parkingowych.

Apel Prezydium NRPiP do przedsiębiorców w Polsce o umoż-
liwienie pielęgniarkom i położnym zrobienia w placówkach 
handlowych zakupów poza kolejnością.

24. NIPiP zwróciła się do Naczelnej Izby Aptekarskiej z prośbą 
o zaapelowanie do farmaceutów o obsługę w aptekach poza 
kolejnością pielęgniarek i położnych za okazaniem ważnego 
dokumentu, np. PWZ.

25. Wystosowano pismo do Premiera Mateusza Morawieckiego 
oraz Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego, w którym 
NIPiP poparła propozycję Krajowej Izby Fizjoterapeutów 
dotyczącą włączenia się fizjoterapeutów do wsparcia pielęg-
niarek, lekarzy i ratowników medycznych podczas występu-
jącej epidemii w opiece nad pacjentami z COVID-19.

26. Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP wystąpił do Mini-
stra Zdrowia Łukasza Szumowskiego z apelem o pilne prze-
kazanie środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji 
do szpitali psychiatrycznych.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP
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27. Wystosowane zostało pismo do Minister MR,PiPS Marle-
ny Malong NIPiP w sprawie problemów zgłaszanych przez 
pielęgniarki i położne z DPS: brak zabezpieczenia w odpo-
wiednie środki ochrony osobistej oraz braki kadrowe.

28. Wystosowane zostało pismo do Ministra Janusza Cieszyń-
skiego z prośbą o zabezpieczenie w środki ochrony osobistej 
oraz środki do dezynfekcji pielęgniarki i położne zatrudnione 
w szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, hospicjach 
stacjonarnych, niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.

29. NIPiP zwróciła się do Prezes Narodowego Funduszu Zdro-
wia z prośbą o zwiększenie finansowania świadczeń zdro-
wotnych realizowanych na rzecz pacjentów w zakresie opie-
ki paliatywnej domowej, opieki długoterminowej domowej 
i stacjonarnej oraz pacjentów wentylowanych mechanicznie.

30.  NIPiP zwróciła się do Prezesa Narodowego Funduszu 
Zdrowia z prośbą o możliwość kontynuowania świadczeń 
zdrowotnych w zespołach leczenia środowiskowego przez 
pielęgniarki w postaci wizyt terapeutycznych z wykorzysta-
niem systemów teleinformatycznych z możliwością wykony-
wania i rozliczania świadczeń gwarantowanych.

31. NIPiP interweniowała w LidL PoLska sp. z o.o. w sprawie 
umożliwienia pielęgniarkom i położnym wejścia do sklepów 
tej sieci bez oczekiwania i zrobienia zakupów poza kolejnością.

32. NIPiP interweniowała do wojewodów w związku z prze-
kazanym pielęgniarkom i położnym skierowaniem do pra-
cy przy zwalczaniu epidemii COVID-19, w drodze decyzji 
administracyjnej. NIPiP wyraziła swój niepokój tym, jak 
w praktyce wygląda ta praktyka oraz zgłosiła szereg uwag 
do aktualnie bardzo niedoskonałej procedury.

33. NIPiP przygotowała wskazówki dla pielęgniarek i położnych 
które dostały nakaz od wojewody do pracy przy zwalczaniu 
epidemii.

34. NIPiP wnioskowała do Ministra Zdrowia Łukasza Szu-
mowskiego o wprowadzenie w trybie natychmiastowym 
procedury w zakresie przeprowadzania testów na obecność 
koronawirusa dla personelu medycznego.

35. NIPiP wystosowała do Ministra Zdrowia Łukasza Szumow-

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP
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skiego prośbę o opracowanie zaleceń dotyczących organi-
zacji udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki 
w izolatoriach.

36.  NIPiP zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą 
o przedstawienie stanowiska dotyczącego możliwości prze-
prowadzania postępowań konkursowych na stanowiska kie-
rownicze w podmiotach leczniczych nie będących przedsię-
biorcami w związku z aktualną sytuacją epidemiczną.

37. NIPiP stanowiskiem Nr 34 Prezydium NRPiP wnioskowała 
o uznanie choroby zakaźnej wywołanej u pielęgniarki lub 
położnej wirusem SARS-CoV-2 za chorobę zawodową.

38.  NIPiP po raz kolejny interweniowała do Ministerstwa 
Zdrowia o zabezpieczenie w środki ochrony indywidualnej 
oraz środki dezynfekcyjne pielęgniarki i położne realizu-
jące świadczenia w zakładach opiekuńczo-leczniczych, ho-
spicjach, opiece domowej długoterminowej, ambulatoryjnej 
opiece specjalistycznej oraz indywidulane i grupowe praktyki 
pielęgniarskie i położnicze w zakresie POZ.

39. NIPiP poparła stanowisko Pracodawców RP w sprawie dos-
tępu do badań dla pacjentów i pracowników pozostałych 
podmiotów leczniczych.

40. NIPiP wystosowała do Premiera Mateusza Morawieckie-
go pismo, w którym wyraziła swoje niezadowolenie z po-
wodu pominięcia środowiska pielęgniarek i położnych przy 
wprowadzeniu zmian legislacyjnych w art. 15x ustawy z dnia 
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, 567 i 568) przez 
art. 73 pkt. 30 z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych in-
strumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się 
wirusa SARS-CoV-2. 

41. Na prośbę NIPIP, Minister Zdrowia przygotował informa-
cje na temat zasad kierowania do pracy przy bezpośrednim 
zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2, w szcze-
gólności: zatrudniania, wynagradzania, pokrywania kosztów 
zakwaterowania i wyżywienia.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP
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42. Po interwencji NIPiP dotyczących działań podejmowa-
nych przez Wojewodów w zakresie kierowania pielęgniarek 
i położnych do pracy przy zwalczaniu epidemii COVID-19, 
w drodze decyzji administracyjnej Ministerstwo Zdrowia 
przedstawiło informacje na temat zasad i warunków skie-
rowania do pracy przy zwalczaniu epidemii.

43. W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi wy-
konywania pracy w okresie przebywania na kwarantannie 
lub izolacji domowej, NIPiP skierowała pismo do Prezesa 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z prośbą o wyjaśnienia.

44. NIPiP pozyskała z Ministerstwa Zdrowia kolejną partię 
środków dezynfekcyjnych i środków ochrony osobistej dla 
pielęgniarek i położnych. Tym razem środki przekazane zo-
staną do pielęgniarek i położnych rodzinnych, pielęgniarskiej 
opieki domowej długoterminowej, domowej opieki palia-
tywno - hospicyjnej, opieki pielęgniarskiej nad pacjentami 
wentylowanymi mechanicznie, praktyk zawodowych i nie-
publicznych podmiotów pielęgniarskich i położniczych.

45. NIPiP zwróciła się do Ministra Zdrowia Łukasza Szumow-
skiego z prośbą o podjęcie działań zabezpieczających prawa 
pielęgniarek i położnych (oraz ich pacjentów) wykonujących 
zawód w ramach praktyki zawodowej w sytuacji kierowania 
ich decyzją wojewody do pracy przy zwalczaniu epidemii.

46. NIPiP przedstawiła Komisji Budżetu i Finansów Publicz-
nych w Senacie RP propozycje zmian przepisów do ustawy 
z dnia 30 kwietnia br. o zmianie niektórych ustaw w zakresie 
działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się 
wirusa SARS-CoV-2.

47.  NIPiP wystąpiła do Ministerstwa Zdrowia z pismem 
o podjęcie działań w celu opracowania zaleceń dotyczących 
bezpieczeństwa pracy pielęgniarek środowiska nauczania i 
wychowania/higienistek szkolnych oraz pielęgniarek, położ-
nych pracujących w placówkach wychowania przedszkolnego 
i żłobkach.

48. NRPiP zwróciła się do Premiera RP z prośbę o pilną zmianę 
przepisów § 3.ust.5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 
maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP
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nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epide-
mii, Dz.U.2020.792, dalej zwany także rozporządzeniem, re-
agujące kwestie swobodnego przepływu osób wykonujących 
zawody medyczne, w szczególności pielęgniarki i położnej 
- w ruchu transgranicznym.

49. NIPiP zwróciła się Ministra Finansów Tadeusza Kościń-
skiego z wnioskiem o obniżenie stawki podatku od towarów 
i usług na czas trwania epidemii i zagrożenia epidemiczne-
go dla środków ochrony indywidualnej niezbędnej podczas 
pracy pielęgniarek i położnych przy zwalczaniu epidemii.

50. Dzięki interwencji NIPiP w Ministerstwie Zdrowia, do 
Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych, przekazana zo-
stanie kolejna tura środków ochrony osobistej (rękawicz-
ki, przyłbice, maseczki) oraz środków dezynfekcyjnych dla 
pielęgniarek i położnych rodzinnych, medycyny szkolnej, 
pielęgniarskiej opieki domowej długoterminowej, domowej 
opieki paliatywno - hospicyjnej, opieki pielęgniarskiej nad 
pacjentami wentylowanymi mechanicznie, praktyk zawodo-
wych i niepublicznych podmiotów pielęgniarskich i położ-
niczych w tych zakresach świadczeń.

51. NIPiP interweniowała do Ministra Zdrowia w sprawie pod-
jęcia działań zmierzających do opracowania wytycznych dla 
pielęgniarek i położnych sprawujących opiekę w izolatoriach.

52. NIPiP zwróciła się do Premiera RP z prośbę o pilną zmianę 
przepisów § 3.ust.5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 
maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epide-
mii, Dz.U.2020.792, reagujące kwestie swobodnego przepły-
wu osób wykonujących zawody medyczne, w szczególności 
pielęgniarki i położnej - w ruchu transgranicznym.

53. NIPiP wspólnie z innymi organizacjami pielęgniarskimi 
i położniczymi wyraziła stanowczy sprzeciw wobec propo-
zycji rozwiązań przedłożonych w projekcie rozporządze-
nia Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie 
wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielają-
cego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, 
w szczególnoś ci polegających na wprowadzeniu tzw. „wspól-
nej deklaracji” wyboru świadczeniodawcy.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP
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54. NIPiP wyraziła swoje niezadowolenie z powodu pominię-
cia środowiska pielęgniarek i położnych przy wprowadzeniu 
zmian legislacyjnych w art. 15x ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych cho-
rób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 374, 567 i 568) przez art. 73 pkt. 30 z 
dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wspar-
cia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

55. Interwencję NIPiP w sprawie obniżenia stawki podatku 
od towarów i usług na czas trwania epidemii i zagrożenia 
epidemicznego dla środków ochrony indywidualnej niezbęd-
nej podczas pracy pielęgniarek i położnych przy zwalczaniu 
epidemii oraz darowizn organów samorządu na rzecz pod-
miotów leczniczych i jednostek systemu pomocy społecznej. 
W odpowiedzi Ministerstwo Finansów wprowadziło możli-
wość stosowania do 31 sierpnia 2020 r. stawki w wysokości 
0% dla darowizn określonych towarów związanych z ochroną 
zdrowia (w tym. m. in. środków dezynfekujących, środków 
ochrony indywidualnej) przekazywanych na cele związane 
ze zwalczaniem COVID-19. Preferencja nie obejmuje od-
płatnych dostaw ww. towarów. Wynika to z przepisów prawa 
unijnego - dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28.11.2006 r. 
w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości doda-
nej, co uniemożliwia państwom członkowskim UE dowolne 
kształtowanie wysokości stawek podatkowych i zwolnień od 
tego podatku.

56. NIPiP zwróciła się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości w kwestii prawa do świad-
czeń z ubezpieczeń społecznych przysługujących personelowi 
medycznemu, w tym pielęgniarkom i położnym, w okresie 
odbywania obowiązkowej kwarantanny, izolacji i izolacji 
w warunkach domowych.

57. NIPiP wystosowała do Minister Józefy Szczurek-Żelazko 
pismo z prośbą o wyjaśnienie: jaka kwota w roku 2020 r. 
będzie stanowiła podstawę do wyliczenia wzrostów wynag-
rodzeń zasadniczych, o których mowa w ustawie z dnia 
8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagro-

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP
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dzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych 
w podmiotach leczniczych.

58. NIPiP zwróciła się do Ministra Edukacji Narodowej z ape-
lem o podjęcie pilnych działań, aby wprowadzić w skali całe-
go kraju cykliczne, obowiązkowe i bezpłatne testy na obec-
ność koronawirusa dla personelu medycznego zatrudnionego 
w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych.

59. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych ze środków włas-
nych zakupiła i przekaże bezpłatnie 11 450 sztuk fartuchów 
jednorazowych dla pielęgniarek i położnych za pośrednic-
twem Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych.

60. NIPiP zwróciła się do Ministra Zdrowia Łukasza Szumow-
skiego z wnioskiem o podjęcie działań w zakresie wprowa-
dzenia przez MZ jednolitych wytycznych, procedur i zaleceń 
opracowanych przez Konsultantów Krajowych w poszczegól-
nych dziedzinach medycyny i pielęgniarstwa.

61. NIPiP zwróciła się do Ministra Zdrowia Łukasza Szumow-
skiego z wnioskiem o podjęcie działań w zakresie wprowa-
dzenia przez MZ jednolitych wytycznych, procedur i zaleceń 
opracowanych przez Konsultantów Krajowych w poszczegól-
nych dziedzinach medycyny i pielęgniarstwa.

62. W związku z interwencją NIPIP wystosowaną do NFZ 
w sprawie braku możliwości wystawiania zleceń na zaopa-
trzenie w wyroby medyczne poprzez PortaL sZoi - ZLecenia 
ZaoPatrZenia (www.ezwm.nfz.gov.pl) dla pielęgniarek i położ-
nych, które nie mają obowiązku ukończenia kursu specjalis-
tycznego dotyczącego ordynacji leków i wyrobów medycz-
nych przekazujemy korespondencję w powyższej sprawie.

63. NIPiP zwróciła się do Głównego Inspektora Sanitarnego 
z wnioskiem o pilne opublikowanie wytycznych w zakresie 
przeprowadzenia testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 dla 
personelu medycznego pracującego w uzdrowiskach i pacjen-
tów skierowanych do lecznictwa uzdrowiskowego.

64. Odpowiedź MZ na propozycje NIPiP w sprawie wprowa-
dzenia na czas epidemii doraźnych rozwiązań umożliwiają-
cych prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek 
i położnych metodą e-learning.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP
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Informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są 
aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone 
przez MZ i GIS oraz na bieżąco przygotowywany jest monitoring 
aktów prawnych a Kancelaria Radcy Prawnego na bieżąco odpo-
wiada na wszystkie pytania pielęgniarek i położnych, dotyczące 
wątpliwości związanych z wykonywaniem zawodów, w obecnej 
sytuacji epidemiologicznej.

Uruchomione zostało wsparcie psychologiczne on-line dla pie-
lęgniarek i położnych. 

Przy telefonie od poniedziałku do piątku dyżurują eksperci 
Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP
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Informacje ORPiP

I  
nformacje Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną wywołaną przez 
koronawirusa SARS-CoV-2 (choroba COVID 19) Samorząd Za-
wodowy Pielęgniarek i Położnych rozpoczął działania w celu 
wsparcia swoich członków.

Zgodnie z wytycznymi Prezesa NRPiP w dniu 18 marca 2020 r. 
Uchwałą Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 
Białymstoku powołano Zespół Zarządzania Kryzysowego przy 
Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku. Zespół 
na bieżąco monitorował sytuację związaną z zasobami kadrowy-
mi oraz występującymi problemami związanymi m. in. z zabez-
pieczeniem w środki ochrony osobistej pielęgniarek i położnych. 

W tym trudnym czasie dla naszej grupy zawodowej praca biura 
izby w Białymstoku nie została przerwana i odbywała się zgodnie 
z zaleceniami PIP i GIS.

Na stronie internetowej Izby na bieżąco publikowaliśmy wy-
tyczne i rekomendacje oraz informacje dotyczące aktualnej sy-
tuacji. Systematycznie informowaliśmy o podejmowanych dzia-
łaniach także za pośrednictwem kadry kierowniczej podmiotów 
leczniczych.

Realizując wsparcie merytoryczne, radca prawny Izby udzielał 
porad prawnych członkom Izby w ramach telefonicznych i elek-
tronicznych porad prawnych w godz. 8-15 od poniedziałku do 
piątku, dotyczących sytuacji prawnej/zawodowej pielęgniarek, 
związanej z wykonywaniem zawodu w okresie epidemii (okres 
marzec-maj 2020 r.). W ramach powyższego w/w okresie odbyto 
35 rozmów telefonicznych z zainteresowanymi pielęgniarkami 
oraz udzielono 5 wyjaśnień i porad w formie elektronicznej. 
Udzielane porady i wyjaśnienia dotyczyły aspektów pracy i sy-
tuacji prawno-zawodowej pielęgniarek związanych z epidemią 
COVID-19. Poruszane przez pielęgniarki problemy wykazywa-
ły zmienną, uzależnioną od aktualnego etapu/stanu epidemii 
i wprowadzaniem, w związku z tym, nowych przepisów prawa 
i zaleceń. 
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Wsparcie prawne pielęgniarkom i położnym zadeklarowali tak-
że Adwokaci Izby Adwokackiej w Białymstoku uruchamiając 
akcję „Adwokaci służbie zdrowia”. W ramach akcji świadczyli 
nieodpłatną pomoc prawną.

Kolejnym działaniem Izby było uruchomienie bezpłatnej, te-
lefonicznej pomocy psychologicznej członkom Izby w związku 
z pandemią, realizowanej trzy dni w tygodniu. 

W celu poprawienia bezpieczeństwa członków Naszej Izby 
podjęto Uchwałę dotyczącą zakupu maseczek ochronnych oraz 
preparatów do dezynfekcji rąk (na jednego członka izby zaku-
piono - 10 szt. masek ochronnych i 500 ml płynu dezynfekcyj-
nego do rąk). Łącznie zostało zakupionych około 50 tys. masek 
i około 5 tys. butelek środka dezynfekcyjnego do rąk. Na zakup 
masek i płynów przeznaczono kwotę 300 000 zł brutto. Powyż-
szy asortyment dystrybuowany był do podmiotów leczniczych. 
 Za wydanie środków odpowiadała pielęgniarska/położnicza 
Kad ra Kierownicza danego zakładu pracy lub upoważnione 
osoby. W celu udokumentowania odbioru konieczne było spo-
rządzenie imiennych list z osobistym potwierdzeniem odbioru 
ww. środków.

Współpracowaliśmy z kierowniczą kadrą pielęgniarską i po-
łożniczą w szpitalach i POZ oraz z konsultantami wojewódzkimi 
w dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa, a w szczególności 
z konsultantem wojewódzkim w dziedzinie pielęgniarstwa epi-
demiologicznego. 

Prowadziliśmy monitorowanie sytuacji związanej z zasobami 
kadrowymi oraz występującymi problemami związanymi m.in. 
z zabezpieczeniem w środki ochrony osobistej pielęgniarek i po-
łożnych. 

Dodatkowe zaopatrzenie w środki ochrony indywidualnej 
otrzymały pielęgniarki i położne z inicjatywy Zespołu Zarzą-
dzania Kryzysowego Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. 
Do Naszej Izby dotarły trzy tury bezpłatnych środków ochrony 
osobistej. Dwie tury ww. środków przeznaczone były dla pielęg-
niarek i położnych realizujących świadczenia zdrowotne w formie 
praktyk zawodowych w ramach: Podstawowej Opieki Zdrowot-
nej, Pielęgniarskiej Opieki Domowej Długoterminowej, Opieki 
Domowej Paliatywno-Hospicyjnej, Opieki Domowej nad pacjen-

Informacje ORPiP
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tami wentylowanymi mechanicznie w warunkach domowych. 
Łącznie otrzymaliśmy: 29 opakowań po 5 1. płynu do dezynfekcji, 
60 opakowań rękawiczek jednorazowych, w tym: 16 opakowań 
rozmiar S, 30 opakowań rozmiar M, 14 opakowań rozmiar L i 
127 opakowań maseczek jednorazowych (opakowanie 80-100 szt.) 

Trzecia tura środków ochrony osobistej: rękawiczki, przyłbice, 
maseczki oraz środki dezynfekcyjne zgodnie z decyzją Ministra 
Zdrowia była dedykowana pielęgniarkom i położnym rodzin-
nym, medycyny szkolnej, pielęgniarskiej opieki domowej dłu-
goterminowej, domowej opieki paliatywno - hospicyjnej, opieki 
pielęgniarskiej nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie, 
praktyk zawodowych i niepublicznych podmiotów pielęgniar-
skich i położniczych w tych zakresach świadczeń zdrowotnych. 
Do Izby dostarczono: 157 opakowań po 5 l. płynu do dezynfekcji, 
60.200 szt. rękawiczek jednorazowych rozmiar M, i 500 szt. roz-
miar L, 62.550 szt. maseczek trójwarstwowych oraz 900 przyłbic. 

Do chwili obecnej podejmujemy niezbędne działania dla człon-
ków Naszej Izby wynikające z bieżącej sytuacji kryzysowej. 

Beata Janina Olejnik  
Sekretarz ORPiP w Białymstoku

Informacje ORPiP
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P  
orady prawne w OIPiP

Informacja o udzielonych poradach prawnych  
pielęgniarkom OIPiP w Białymstoku  

w okresie marzec-maj 2020 roku

W ramach uzgodnień z kierownictwem OIPiP w Białymstoku 
w miesiącach marzec-maj 2020 roku radca prawny Izby obo-
wiązany był udzielać porad prawnych członkom Izby w ramach 
telefonicznych i elektronicznych porad prawnych w godz. 8-15 od 
poniedziałku do piątku, dotyczących sytuacji prawnej/zawodo-
wej pielęgniarek, związanej z wykonywaniem zawodu w okresie 
epidemii.

W ramach powyższego w/w okresie odbyto 35 rozmów tele-
fonicznych z zainteresowanymi pielęgniarkami oraz udzielono 
5 wyjaśnień i porad w formie elektronicznej.

Udzielane porady i wyjaśnienia dotyczyły różnorakich aspek-
tów pracy i sytuacji prawno-zawodowej pielęgniarek związanych 
z epidemią COVID-19.

Poruszane przez pielęgniarki problemy wykazywały zmienną, 
uzależnioną od aktualnego etapu/stanu epidemii i wprowadza-
niem, w związku z tym, nowych przepisów prawa i zaleceń.

Etapy te można podzielić na trzy okresy:
1) I etap - wprowadzenie pierwszych unormowań dotyczących 

regulacji związanych z rozprzestrzenianiem się stanu epide-
mii COVID-19,

2) II etap - uruchamianie szpitala jednoimiennego i zalecenia 
Ministra Zdrowia dotyczące rezygnacji z dodatkowego za-
trudnienia poza tymi szpitalami,

3) III etap - wprowadzenie w życie rozporządzenia Ministra 
Zdrowia wyłączającego możliwość swobodnego (w róż-
nych miejscach/podmiotach) wykonywania zawodu przez 
pielęg niarki świadczące pomoc chorym na COVID-19.

Uwzględniając obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej 
udzielanych porad i wyjaśnień (a zatem jedynie możliwość spra-
wozdania ogólnej informacji o udzielonych poradach i wyjaśnie-

Informacje ORPiP
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niach) problemy zgłaszane przez pielęgniarki przedstawiały się 
następująco:

I etap - sprawy dotyczące:
1) możliwość reagowania na wymuszanie przez przełożo-

nych pielęgniarek oraz dyrekcje podmiotów leczniczych 
podejmowania czynności pomimo braku/niedoboru za-
bezpieczeń w postaci masek, rękawiczek, kombinezonów 
czy środków dezynfekcyjnych,

2) zakres obowiązków i uprawnień wynikających z ewentu-
alnego skierowania decyzją wojewody o skierowaniu do 
pracy przy zwalczaniu epidemii,

3) określenia uprawnień i obowiązków w przypadku otrzy-
mania polecenia podjęcia pracy na innym oddziale (z re-
guły oddziale przyjmującym osoby z COVID-19).

II etap - sprawy dotyczące:
1) możliwość reagowania na wymuszanie (często graniczące 

z mobbingiem) przez kierownictwo podmiotów leczni-
czych rezygnacji z dodatkowej pracy zawodowej po tzw. 
zaleceniach Ministra Zdrowia zalecających pracę wyłącz-
nie w jednym podmiocie,

2) występowania o dodatkowe wynagrodzenie w szczególnoś-
ci w szpitalu jednoimiennym związane z utratą zarobków 
w pozostałych miejscach wykonywania zawodu (wystąpie-
nia zarówno indywidualne jak i zbiorowe),

3) poradnictwa prawnego związanego z negatywną reakcją 
środowiska (w tym nawet osób najbliższych) w miejscu 
zamieszkania pielęgniarek zatrudnionych przy leczeniu 
chorych na COVID-19.

III etap - sprawy dotyczące:
1) obowiązku rezygnacji z innego zatrudnienia w przypad-

ku wykonywania czynności zawodowych przy pacjentach 
chorych na COVID-19, po wydaniu rozporządzenia w tej 
sprawie przez Ministra Zdrowia,

2) możliwości uzyskania dodatkowego wynagrodzenia w wy-
niku rezygnacji z innego niż w podmiotach leczących 
pacjentów z COVID-19, na podstawie decyzji Ministra 
Zdrowia,

Informacje ORPiP
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3) możliwość (uprawnienia i obowiązki) rozwiązania/wypo-
wiedzenia stosunku pracy po otrzymaniu zawiadomienia 
o braku możliwości wykonywania zawodu w innym pod-
miocie leczniczym w trybie w/w rozporządzenia Ministra 
Zdrowia.

Podkreślić należy, że ok. 60% porad zostało udzielonych w ok-
resie dotyczącym etapu II, co związane było, zdaniem udzielają-
cego porad, z trudnością wyodrębnienia przez zainteresowane 
skutków prawnych i faktycznych co stanowiło w danym okresie 
prawo a co jedynie zalecenia nie powodujące sankcji.

radca prawny 
Dariusz Prokopowicz

Informacje ORPiP



25

Biuletyn nr 114/2020    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

Informacje ORPiP - wynagrodzenia

S  
tanowisko Prezydium ORPiP w Białymstoku

Stanowisko Prezydium  
Okręgowej Rady  

Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie zapewnienia wzrostu wynagrodzeń  
pielęgniarek i położnych zatrudnionych w domach pomocy 

społecznej i innych strukturach pomocy społecznej

Dom pomocy społecznej lub dom opieki to placówki świad-
czące usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne 
osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, 
choroby lub niepełnosprawności.

Wielu podopiecznych to osoby w wieku podeszłym i starczym 
z wielochorobowością, niepełnosprawne psychicznie i fizycznie, 
przewlekle chore i niesamodzielne, często wymagające systema-
tycznej terapii np. podawania leków różnymi drogami w tym 
silnie działających, pomiarów ważnych dla kontroli choroby za-
sadniczej parametrów i wskaźników, z założonymi cewnikami 
do pęcherza moczowego, z założonymi sondami, przetokami. 
W związku z powyższym zapewnienie wykwalifikowanej ka-
dry pielęgniarek i całodobowej opieki pielęgniarskiej w domach 
opieki społecznej jest koniecznością.

Domy pomocy społecznej są pozbawione możliwości podpisy-
wania umów z NFZ na realizację świadczeń zdrowotnych. Świad-
czenia pielęgniarek poz w domach opieki społecznej są znikome, 
niewystarczające i nie zapewniają bezpieczeństwa zdrowotnego 
pensjonariuszy.

W dobie epidemii koronawirusem SARS-COV19 mamy jas-
krawy dowód braków kadrowych pielęgniarek w tych placów-
kach. Obserwowany od wielu lat stan dysproporcji wynagrodzeń 
pielęgniarek i znacznie niższych uposażeń w domach pomocy 
społecznej, w obliczu epidemii automatycznie spowodował brak 
pielęgniarek, i w konsekwencji doszło do bezpośredniego zag-
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rożenia życia pensjonariuszy domów opieki i pozostałego przy 
pracy personelu. 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku sta-
nowczo wnosi o podjęcie działań w celu poprawy warunków 
płacy pielęgniarek i położnych zatrudnionych w domach pomocy 
społecznej i innych strukturach pomocy społecznej.

Wynagrodzenie pielęgniarek pomocy społecznej powinny być 
ustalone na poziomie uposażeń pielęgniarek i położnych zatrud-
nionych w podmiotach leczniczych.

Nierówności płacowe bowiem są przyczyną braku zaintereso-
wania pielęgniarek pracą w tych placówkach lub odchodzenia 
z pracy w dps w celu podjęcia zatrudnienia na lepiej uposażonym 
stanowisku pracy w szpitalu.

 Sekretarz Okręgowej Rady  Przewodnicząca Okręgowej Rady 
 Pielęgniarek i Położnych  Pielęgniarek i Położnych 
 Janina Beata Olejnik  Cecylia Dolińska

Informacje ORPiP - wynagrodzenia
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S  
zkolenia w Izbie

W związku z komunikatem jaki ukazał się na stronie Centrum 
Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych - szkolenia 
podyplomowe w Białostockiej Izbie Pielęgniarek i Położnych od 
dnia ogłoszenia stanu epidemii zostały zawieszone.

Komunikat z dnia 23 marca 2020 r.
w sprawie wydłużenia czasu trwania  

szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych  
oraz specjalistycznych

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych 
informuje, że na postawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęg-
niarek i położnych (Dz. U. poz. 1761, z 2019 r. poz. 1693 i 2069 oraz 
z 2020 r. poz. 458), w przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi 
okolicznościami, w szczególności zagrażającymi życiu lub zdrowiu 
osób uczestniczących: 

a) w specjalizacji, minister właściwy do spraw zdrowia, na wniosek 
organizatora kształcenia, może wyrazić zgodę na wydłużenie 
czasu trwania specjalizacji (...);

b) w kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych Dyrektor Cent-
rum, na wniosek organizatora kształcenia, może wyrazić zgodę 
na wydłużenie czasu trwania tego kursu (...).

Ww. wnioski należy przesyłać do Centrum Kształcenia Podyp-
lomowego Pielęgniarek i Położnych, elektronicznie na adres:  
sekretariat@ckppip.edu.pl.

Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego 
Pielęgniarek i Położnych  
dr n. med. Beata Guzak 

 
Radca Prawny 
Jacek Chojnac

Informacje ORPiP - szkolenia



28

Biuletyn nr 114/2020    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

Komunikat z dnia 1 kwietnia 2020 r.
w sprawie metod realizacji  

kształcenia podyplomowego  
pielęgniarek i położnych

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwości zasto-
sowania metod kształcenia na odległość oraz informacjami o plano-
waniu i uruchamianiu przez niektórych organizatorów kształcenia 
podyplomowego dla pielęgniarek i położnych z wykorzystaniem 
metody online, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i 
Położnych informuje, że kształcenie w ramach szkoleń specjalizacyj-
nych, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych prowadzo-
ne jest na podstawie programów kształcenia zatwierdzonych przez 
Ministra Zdrowia, które nie przewidują kształcenia online. 

Jednocześnie Centrum informuje, że w związku z zaistniałą sytu-
acją, w trybie pilnym dokonano zmian legislacyjnych polegających 
na wprowadzeniu do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 
kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, przepisów 
umożliwiających wydłużenie czasu trwania specjalizacji, kursu kwa-
lifikacyjnego i kursu specjalistycznego. 

Powyższe zmiany zostały opublikowane w drodze rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2020 r. zmieniającego rozporzą-
dzenie w sprawie kształcenia podyplomowego(Dz. U. poz. 458). 

Zaproponowane rozwiązanie umożliwia czasowe wstrzymanie roz-
poczętego kształcenia, a tym samym wydłużenie czasu jego trwania, 
co obecnie, w obliczu ogromnego zaangażowania kadry pielęgniar-
skiej w realizację zadań zawodowych, wydaje się być działaniem jak 
najbardziej racjonalnym. Ponadto informujemy, że w zależności od 
rozwoju sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem 
się koronawirusa, Centrum będzie inicjowało kolejne rozwiązania 
legislacyjne wychodzące naprzeciw potrzebom szkoleniowym pie-
lęgniarek i położnych.

dr n. med. Beata Guzak  
Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego  

Pielęgniarek i Położnych

Informacje ORPiP - szkolenia
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W ostatnich dniach maja 2020 r.  na stronach CKPPiP ukazały 
się  terminy egzaminów - sesja wiosenna 2020 wraz z wytycznym

Wytyczne dla osób przystępujących do egzaminu 

-  zasady zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa  
SARS-CoV-2, warunkujące bezpieczeństwo podczas 
przeprowadzania państwowego egzaminu specjaliza-
cyjnego znajdują się na stronie CKPPiP

Plany na 2020 rok
OIPiP w Białymstoku jako organizator szkolenia informuje, że 

w roku 2020 są planowane np. szkolenia:  
Kurs  kwalifikacyjny 

• w dziedzinie pielęgniarstwa  epidemiologicznego dla pielęg-
niarek i położnych 11.09.20 r. - 03.02.21 r.

Kursy specjalistyczne
• Leczenie ran dla położnych - 21.02.20  r. - 06.05.20 r.
• Leczenie ran dla pielęgniarek - 21.02.20  r. - 06.05.20 r.
•  Szczepienia ochronne - dla pielęgniarek 16.10.20  r. 

- 15.12.20 r.
• Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka dla pie-

lęgniarek i położnych 04.06.20 r. - 02.12.20  r.
• Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego 

- 02.10.20 r. - 09.12.20  r.
• Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i po-

łożnych 25.09.20 r.- 09.12.20 r.

Priorytetowe dziedziny specjalizacji 
Wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji  

dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać 
dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w 2020 r. 
(Komunikat Ministerstwa Zdrowia z 11 maja 2020 r.)

Ministerstwo Zdrowia podało wykaz priorytetowych dziedzin 
szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, które 
będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2020 roku ze środków 
Funduszu Pracy. 

Informacje ORPiP - szkolenia
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Wykaz ten będzie stanowił podstawę do określenia przedmio-
tu zamówienia w tegorocznych postępowaniach przetargowych 
dotyczących wyboru organizatorów kształcenia prowadzących 
szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych.

Dofinansowanie jednego miejsca szkoleniowego za cały okres 
trwania specjalizacji dla szkoleń rozpoczynających się w 2020 
roku wyniesie nie więcej niż 3 950 zł.

Województwo podlaskie - priorytetowe dziedziny specjalizacji 
w 2020 roku:

1. Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
2. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
3. Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i po-

łożnych
rezerwa:

4. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek 
5. Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych 

Informacje ORPiP - szkolenia
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U  
chwała NRPiP - wybory

Uchwała Nr 387/VII/2020 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie  
określenia kalendarza wyborczego

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. 
o samorządzie pielęgniarek i położnych (tj. Dz. U. 2018 poz. 916) 
uchwala się, co następuje:

§ 1.
1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zmienia § 1 pkt. 2 

Uchwały Nr 360/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie określenia kalen-
darza wyborczego poprzez nadanie mu brzmienia:
Okręgowe rady pielęgniarek i położnych w terminie do dnia 

31 października 2020 r. przeprowadzą okręgowe zjazdy, na 
których wybrani zostaną delegaci na VIII Krajowy Zjazd 
Pielęgniarek i Położnych.

2. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zmienia § 1 pkt. 3 
Uchwały Nr 360/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie określenia kalen-
darza wyborczego poprzez nadanie mu brzmienia:
Okręgowe rady pielęgniarek i położnych w terminie do dnia 

15 listopada 2020 r. przekażą dane delegatów na VIII Kra-
jowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych według załączonego 
wzoru stanowiącego załącznik do uchwały.

3. Pozostała treść Uchwały Nr 360/VII/2019 Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie 
określenia kalendarza wyborczego nie ulega zmianie.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje NRPiP
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Uzasadnienie

Podstawą zmiany kalendarza wyborczego do okręgowych or-
ganów samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych oraz do 
krajowych organów Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych jest 
zaistnienie ekstraordynaryjnej sytuacji wynikającej z zagrożenia 
rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i koniecz-
nością wprowadzenia szczególnych rozwiązań, umożliwiających 
podejmowanie działań minimalizujących zagrożenie dla zdrowia 
publicznego.

 Zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej nowy 
koronawirus nazwany SARS-CoV-2 jest wirusem mogącym wy-
wołać zespół niewydolności oddechowej, a wywołana nim cho-
roba jest określana jako COVID-19.

SARS-CoV-2 został zidentyfikowany pod koniec 2019 roku 
i jest nowym szczepem koronawirusa, który nie był wcześniej 
identyfikowany u ludzi.

Należy zauważyć, że w dniu podjęcia niniejszej uchwały nastę-
puje wzrost liczby zachorowań na COVID-19, a właściwe organy 
podejmują wszelkie niezbędne działania w celu ograniczenia 
rozprzestrzeniania się koronawirusa, co objawia się w odwo-
ływaniu imprez masowych, zawieszaniu funkcjonowania szkół 
publicznych i uczelni wyższych, etc.

Na organie samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, 
jako instytucji zrzeszającej przedstawicielki i przedstawicieli da-
nych zawodów medycznych, ciążą w związku z tym szczególne 
obowiązki wynikające z zapobiegania rozprzestrzeniania się w/w 
choroby.

Zgodnie z art. 30 Konstytucji RP przyrodzona i niezbywalna 
godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka 
i obywatela. W zaistniałej sytuacji dochodzi do konfliktu praw 
wyborczych członków samorządu zawodowego pielęgniarek i po-
łożnych z prawnym nakazem ochrony zdrowia i życia każdego 
członka naszego społeczeństwa (art. 38 Konstytucji). Odpowie-
dzią na ten konflikt jest ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczegól-
nych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdzia-
łaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U.2020.374, zwana 
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dalej także ustawą kryzysową mająca swoje umocowanie w art. 
31 ust. 3 Konstytucji RP. 

Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolno-
ści i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, 
gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpie-
czeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środo-
wiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw 
innych osób.

Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. W/w 
ustawa wprowadza w zakresie personelu medycznego pełną goto-
wość do niesienia fachowej pomocy zagrożonemu społeczeństwu.

Biorąc to wszystko pod uwagę należy przyjąć zaistnienie nad-
zwyczajnego stanu epidemiologicznego. 

Wychodząc naprzeciw wszystkim sytuacjom w których narasta 
zagrożenie epidemii i rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych 
u ludzi ze wszech miar konieczna stała się zmiana kalendarza wy-
borczego w taki sposób, aby uniknąć sytuacji rozprzestrzeniania 
się koronawirusa w obliczu zwiększającej się liczby zachorowań, 
a jednocześnie umożliwić realizację praw wyborczych członków 
samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w roku wybor-
czym, jakim jest rok 2020.

 Sekretarz NRPiP  Prezes NRPiP  
 Joanna Walewander  Zofia Małas
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U  
chwała NRPiP - termin zjazdu

Uchwała Nr 388/VII/2020 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie ustalenia terminu VIII Krajowego Zjazdu 
Pielęgniarek i Położnych

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r., o sa-
morządzie pielęgniarek i położnych (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 916.) 
uchwala się co następuje:

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych dokonuje zmiany 
§ 1 uchwały Nr 359/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia 
terminu VIII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych, 
poprzez nadanie mu nowej następującej treści:

„§ 1 Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych ustala, że VIII 
Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych odbędzie się do dnia 
31 grudnia 2020 r. w Warszawie.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Sekretarz NRPiP  Prezes NRPiP  
 Joanna Walewander  Zofia Małas
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S  
tanowisko Prezydium NRPiP

Stanowisko nr 34  
Prezydium Naczelnej Rady  

Pielęgniarek i Położnych 

z dnia 1 kwietnia 2020 r. 

w sprawie uznania choroby zakaźnej  
wywołanej u pielęgniarki lub położnej  

wirusem SARS-CoV-2 za chorobę zawodową 

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce i stale ros-
nącą liczbą zachorowań na COVID-19, w tym pielęgniarek i po-
łożnych - Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
wnioskuje o uznanie choroby zakaźnej wywołanej u pielęgniarki 
lub położnej wirusem SARS-CoV-2 za chorobę zawodową spo-
wodowaną działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia wys-
tępujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem 
wykonywania pracy. 

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych zwraca się 
do Prezesa Rady Ministrów o dokonanie zmian legislacyjnych 
polegających na wyszczególnieniu choroby zawodowej wywołanej 
wirusem SARS-CoV-2 w załączniku do rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodo-
wych (Dz. U. 2009 r. Nr 105, poz. 869).

Samorząd pielęgniarek i położnych reprezentując pielęgniarki 
i położne walczące z epidemią koronawirusa w szpitalach, do-
mach pacjenta, domach pomocy społecznej - zaznacza, iż są one 
na pierwszej linii frontu, gdzie zmagają się z nieprzygotowaniem 
podmiotów leczniczych do walki z epidemią i brakami środków 
dezynfekcyjnych oraz ochrony osobistej. 

W związku ze stanem epidemii wynikającym z zagrożenia roz-
przestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i koniecznoś-
cią wprowadzenia szczególnych rozwiązań umożliwiających po-
dejmowanie działań minimalizujących zagrożenie dla zdrowia 
publicznego, pielęgniarki i położne realizujące świadczenia zdro-
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wotne we wszystkich zakresach opieki zdrowotnej są najbardziej 
zagrożone zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Aktualnie odpowiedzialność jaka spoczywa na pielęgniarkach 
i położnych wykonujących zawód uzasadnia uznanie choroby za-
kaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 za chorobę zawodową, 
która spowodowana została działaniem czynników szkodliwych 
dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku 
ze sposobem wykonywania pracy.

W związku z powyższym Prezydium Naczelnej Rady Pielęg-
niarek i Położnych kieruje swoje stanowisko do Prezesa Rady 
Ministrów oczekując podjęcia wszelkich niezbędnych kroków, 
aby zapewnić pielęgniarkom i położnym narzędzia i ochronę 
prawną służącą do łagodzenia ryzyka opieki nad pacjentami 
i ewentualnych konsekwencji zdrowotnych wynikających z za-
rażenia się  koronawirusem.

 Sekretarz NRPiP  Prezes NRPiP 
 Joanna Walewander  Zofia Małas
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P  
ismo - odpowiedź Ministra Zdrowia

Warszawa, 21 kwietnia 2020 r.
Minister Zdrowia 
ZPM.6131.23.2020.MS

Pani Zofia Małas  
Prezes Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych

 Szanowna Pani Prezes,

w odpowiedzi na stanowisko nr 34 Prezydium Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie uznania 
choroby zakaźnej wywołanej u pielęgniarki lub położnej wirusem 
SARS-CoV-2 za chorobę zakaźną uprzejmie proszę o przyjęcie po-
niższego.

Zgodnie z art. 235 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 
(Dz. U z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.), za chorobę zawodową uzna-
je się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli 
w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub 
z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana 
działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w śro-
dowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy.

Wykaz chorób zawodowych wraz z okresem, w którym wystąpie-
nie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do roz-
poz nania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia 
pracy w narażeniu zawodowym określa załącznik do rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób za-
wodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1367). W pkt 26 tego wykazu jako 
chorobę zawodową wpisano - choroby zakaźne lub pasożytnicze 
albo ich następstwa.

W świetle art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobie-
ganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, choroba za-
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kaźna to choroba, która została wywołana przez biologiczny czynnik 
chorobotwórczy. 

Natomiast, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy, załącznik do ustawy 
określa wykaz zakażeń i chorób zakaźnych do których mają zas-
tosowanie przepisy ustawy. Ponadto przepis art. 3 ust. 2 ustawy 
upoważnia ministra właściwego do spraw zdrowia do ogłoszenia, 
w drodze rozporządzenia, innych zakażeń lub choroby zakaźnej niż 
wymienione w ww. załączniku do ustawy, w przypadku zaistnienia 
określonych okoliczności. Do zakażeń lub chorób zakaźnych ogło-
szonych w drodze rozporządzenia, o którym mowa wyżej, stosuje 
się przepisy ustawy. 

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy zostało wydane rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r w sprawie w sprawie zaka-
żenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 325), w świetle którego, 
zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 zostało objęte przepisami 
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

 A zatem zarówno wykaz zakażeń i chorób zakaźnych stanowiący 
załącznik do ustawy jak i objęcie przepisami ustawy innego zakażenia 
czy choroby zakaźnej w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia nie 
stanowi zamkniętego katalogu tych zakażeń czy chorób zakaźnych 
w celu orzekania o chorobie zawodowej, o której mowa w art. 235 
Kodeksu pracy. 

Odniesienie w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
30 czerwca 2009 r w sprawie chorób zawodowych w sposób ogólny 
do chorób zakaźnych wskazuje na ich rozumienie zgodnie z definicją 
zawartą w ww. art. 2 pkt 3 ustawy, przy uwzględnieniu narażenia 
zawodowego. 

W świetle powyższego brak jest uzasadnienia na wprowadzenie 
proponowanej zmiany w przepisach prawa powszechnie obowią-
zującego, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami Covid-19 jest 
chorobą zakaźną. Stwierdzenie choroby zawodowej w przypadku 
Covid-19 będzie odbywało się na takich samych zasadach jak w przy-
padku innych chorób zakaźnych.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia 
Józefa Szczurek-Żelazko  

Sekretarz Stanu
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P  
ismo NIPiP

Warszawa, 20 maja 2020 r. 
Naczelna Izba  
Pielęgniarek i Położnych 
NIPiP-NRPiP-OIE.060.196.2020

Pani  
Józefa Szczurek-Żelazko  
Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia

Szanowna Pani Minister,

W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami pielęgniarek i położnych 
zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi jaka kwo-
ta w roku 2020 r. będzie stanowiła podstawę do wyliczenia wzros-
tów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w ustawie z dnia 
8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w pod-
miotach leczniczych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 830).

Z wyrazami szacunku, 

 Zofia Małas  
Prezes NRPiP
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P  
ismo - odpowiedź Ministra Zdrowia

Warszawa, 22 maja 2020 r.
Minister Zdrowia 
DSZ.0212.108.2020.BJ 

Pani  
Zofia Małas  
Prezes Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani Prezes,
w odpowiedzi na pismo z dnia 20 maja 2020 r. znak: NIPiP-NRPiP-

-OIE.060.196.2020 w sprawie kwoty obowiązującej w 2020 r. przy 
obliczaniu gwarantowanych wzrostów wynagrodzeń zasadniczych, 
o których mowa w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie 
ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych 
pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 830) - zwanej dalej: „Ustawą”, uprzejmie przekazuję 
następujące informacje. 

Zgodnie z art. 7 ust. 2 Ustawy najniższe wynagrodzenie zasadnicze 
ustala się jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku 
do ustawy i kwoty 4 200 zł brutto jedynie w okresie od dnia 1 lipca 
2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. Po dniu 30 czerwca 2020 r. do wy-
liczania kwot docelowych dla danego roku najniższych wynagrodzeń 
dla poszczególnych grup pracowników stosować się będzie zgodnie 
z art. 3 ust 1 Ustawy kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodze-
nia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym usta-
lenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 lit d Ustawy wynagrodzenie zasadni-
cze pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika 
działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód 
medyczny, podwyższa się na dzień 1 lipca 2020 r. co najmniej o 20% 
kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem 
zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika. 
W  związku z powyższym przy dokonywaniu podwyżki na dzień 
1 lipca 2020 r. należy brać pod uwagę przepisy regulujące sposób 
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obliczania najniższego wynagrodzenia zasadniczego określone dla 
tej daty.

Skoro zatem dzień 1 lipca 2020 r., czyli dzień na który dokonuje 
się podwyższenia wynagrodzenia jest bez wątpienia dniem przy-
padającym po okresie wskazanym w art. 7 ust 2 ustawy (jedynie 
w tym okresie kwota stanowiąca podstawę do wyliczenia wysokości 
docelowego dla danego roku najniższego wynagrodzenia wynosi 
4 200 zł), to przy na obliczaniu na dzień 1 lipca 2020 r. docelowych 
najniższych wynagrodzeń oraz obliczaniu kwot podwyżek zgodnie 
z art. 3 ust. 1 pkt 5 lit d zastosowanie musi znaleźć kwota 4 918 zł 
17 gr. Zgodnie bowiem z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przeciętnego 
wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2019 r. przeciętne wy-
nagrodzenie w gospodarce narodowej w 2019 r. wyniosło 4 918,17 zł. 

Z poważaniem,

Józefa Szczurek-Żelazko  
Sekretarz Stanu 
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R  
ozbieżność interpretacji przepisów

Korespondencja NRPiP i Sekretarza Stanu w MZ Józefy Szczu-
rek-Żelazko w sprawie rozbieżności interpretacji przepisów 
prawnych oraz zasad ich stosowania w zakresie norm zatrud-
nienia pielęgniarek i położnych:

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2020 r.
Naczelna Rada  
Pielęgniarek i Położnych 
NIPiP-NRPiP-DM.0025.88.2.2020.MK

Pan Łukasz Szumowski  
Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze

W związku z licznymi pismami, które wpłynęły do biura Naczelnej 
Izby Pielęgniarek i Położnych dotyczącymi rozbieżności interpreta-
cyjnych przepisów prawnych oraz zasad ich stosowania w zakresie 
norm zatrudniania pielęgniarek i położnych, zwracam się do Pana 
Ministra z uprzejmą prośbą o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi 
na pytania w powyższym przedmiocie.

Na wstępie należy wskazać, iż obowiązujące normy zatrudnienia 
pielęgniarek i położnych, uregulowane są w następujących aktach 
prawnych:

- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 2190 ze zm.);

-  rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. 
w  sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia 
pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami (Dz. U. z 2012 r., poz. 1545);

-  rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpi-
talnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2295 ze zm.); 
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- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowa-
nych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2012).

Przepis art. 50 ust. 1 i 2 wskazany w ustawie o działalności lecz-
niczej mówi w jaki sposób w podmiocie leczniczym niebędącym 
przedsiębiorcą wykonującym działalność leczniczą w leczeniu szpi-
talnym powinny zostać ustalone minimalne normy zatrudnienia 
pielęgniarek i położnych. 

Kierownicy podmiotów leczniczych, których obowiązywało przy-
toczone rozporządzenie wydane na podstawie art. 50 ust. 2 ww. usta-
wy ustalili minimalne normy zatrudnienia w kierowanej placówce.

Powyższe zasady uległy zmianie od dnia 1 stycznia 2019 r. z uwagi 
na wydane rozporządzenie Ministra Zdrowia w dniu 11 października 
2018 r. 

Wątpliwości interpretacyjne podmiotów zwracających się do Na-
czelnej Izby Pielęgniarek i Położnych budzi fakt, iż zarówno ustawo-
dawca jak i Minister Zdrowia nie uchylili kolejno normy ustawowej 
oraz rozporządzenia, które zostało wydane na jej podstawie.

Biorąc powyższe pod uwagę oznacza to, że nadal istnieje obowią-
zek stosowania się do zapisów tego rozporządzenia przez podmioty 
lecznicze, natomiast w związku ze zmianą innych przepisów, należy 
stosować nowe normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych, które 
są określone w nowych przepisach w rozporządzeniu z dnia 11 paź-
dziernika 2018 r.

 W efekcie rozporządzenia zmieniającego, które ustala normy za-
trudnienia na innym poziomie aniżeli na podstawie dotychczaso-
wego, wśród podmiotów leczniczych pojawiły się wątpliwości co do 
pierwszeństwa i ważności w stosowaniu ww. przepisów.

W opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych obecny stan 
prawny w konsekwencji może doprowadzić do licznych rozbieżności 
interpretacyjnych i co za tym idzie narażać podmioty lecznicze na 
negatywne konsekwencje natury prawnej. 

Wobec powyższej przytoczonych argumentów zwracam się do 
Pana Ministra o wskazanie:
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1) który bądź które akty prawne podmiot leczniczy winien sto-
sować, w celu prawidłowego stosowania norm zatrudnienia 
pielęgniarek i położnych?

2) czy kierownik podmiotu leczniczego, w związku ze zmianami 
legislacyjnymi wynikającymi z rozporządzenia z dnia 11 paź-
dziernika 2018 r., ma mimo to obowiązek ustalania minimal-
nych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych na podstawie 
rozporządzenia z dnia 28 grudnia 2012 r.?

3) w przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie drugie, czy 
kierownik podmiotu leczniczego ma obowiązek zasięgnięcia 
opinii kierujących jednostkami lub komórkami organizacyj-
nymi określonymi w regulaminie organizacyjnym oraz przed-
stawicieli organów samorządu pielęgniarek i położnych oraz 
związków zawodowych pielęgniarek i położnych działających 
na terenie podmiotu? 

Z wyrazami szacunku 
Prezes NRPiP   

Zofia Małas

Informacje NRPiP - normy zatrudnienia
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P  
ismo - odpowiedź Ministra Zdrowia

Warszawa, 06 maja 2020 r.
Ministerstwo Zdrowia  
Sekretarz Stanu  
Józefa Szczurek-Żelazko 
PPWA.024.75.2020.MF

Pani Zofia Małas  
Prezes Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych

 Szanowna Pani Prezes! 

W nawiązaniu do pisma z dnia 29 kwietnia 2020 r. dotyczącego 
kwestii interpretacji przepisów prawnych dotyczących norm zat-
rudnienia pielęgniarek i położnych uprzejmie prosimy o przyjęcie 
poniższych wyjaśnień. 

Pragniemy wskazać, że przepisy wydane na podstawie art. 50 ust. 
2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.), tj. rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimal-
nych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach 
leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2012 r. poz. 
1545), jest nadal obowiązujące i ma zastosowanie w tych zakresach 
świadczeń, dla których dotychczas nie dookreślono wskaźników 
zatrudnienia pielęgniarek i położnych w innych przepisach. 

Każdy podmiot leczniczy, bez względu na formę organizacyjną 
(będący przedsiębiorcą oraz niebędący przedsiębiorcą) realizują-
cy świadczenia zdrowotne na podstawie umowy z Narodowym 
Funduszem Zdrowia jest zobowiązany w pierwszej kolejności do 
przestrzegania przepisów regulujących udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej w poszczególnych zakresach. 

Wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakre-
su leczenia szpitalnego zostały określone w rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwaranto-
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wanych z zakresu leczenia szpitalnego (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 2295 
z późn. zm.).

Natomiast z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy roz-
porządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. zmie-
niającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych 
z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2012).

Zgodnie z ww. przepisami podmiot leczniczy zobowiązany jest 
do stosowania wskaźników zatrudnienia pielęgniarek i położnych 
w wymiarze 0,6 na łóżko (oddziały o profilu zachowawczym) i 0,7 na 
łóżko (oddziały o profilu zabiegowym) w oddziałach stacjonarnych 
całodobowych.

W związku z powyższym każdy podmiot leczniczy udzielający 
świadczeń gwarantowanych w poszczególnych profilach i komórkach 
organizacyjnych szpitala zobowiązany jest do stosowania powyż-
szych regulacji prawnych, określających zarówno zakres świadczeń, 
warunki realizacji tych świadczeń tj. m.in. zabezpieczenie zgodnie 
z wymogami odpowiedniej liczby personelu: pielęgniarek lub po-
łożnych oraz spełnienie pozostałych wymagań zgodnie z profilem 
realizowanych świadczeń.

Podsumowując pragniemy podkreślić, że ustalenie liczby pra-
cowników do wykonania określonych zadań jest także elementem 
procesu zarządczego. Zgodnie z przepisami art. 46 ust. 1 ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej odpowiedzialność 
za zarządzanie podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębior-
cą ponosi kierownik podmiotu leczniczego. Zatem kształtowanie 
polityki kadrowej, w tym konieczność zapewnienia odpowiedniej 
liczby kadr medycznych niezbędnych do udzielania świadczeń opieki 
zdrowotnej w danym podmiocie leczniczym, pozostaje w kompeten-
cjach kierownika podmiotu leczniczego, na którym spoczywa także 
odpowiedzialność za poziom opieki pielęgniarskiej zapewniający 
odpowiednią jakość świadczeń medycznych oraz bezpieczeństwo 
pacjentów i personelu medycznego.

Również pragniemy w tym miejscu zaznaczyć, że szczególna i waż-
na rola w tym zakresie spoczywa na Naczelnej Pielęgniarce w danym 
podmiocie leczniczym której ważną funkcją jest również dbanie 
o zabezpieczenie świadczeń pielęgniarskich na najwyższym poziomie 
z uwzględnieniem m.in. wyżej wymienionych uregulowań prawnych. 
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W przypadku gdy podmiot leczniczy stosuje przepisy rozporządze-
nia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. kierownik podmiotu 
leczniczego musi (biorąc pod uwagę brzmienie art. 50 ust.1 pkt. 
2 ustawy o działalności leczniczej) konsultować minimalne normy 
z  przedstawicielami organów samorządu pielęgniarek oraz związ-
ków zawodowych pielęgniarek i położnych działających na terenie 
podmiotu, natomiast w pozostałych przypadkach (tzw. rozporządzeń 
koszykowych) nie ma takiego obowiązku.

Biorąc pod uwagę powyższe, przedstawiony problem (wobec 
istniejących rozwiązań prawnych) wynika - jak należy domniemy-
wać - z błędnego stosowania przez świadczeniodawców przepisów 
prawnych. Zatem rolą i uprawnieniem Narodowego Funduszu Zdro-
wia jest kontrolowanie spełniania norm zatrudnienia pielęgniarek 
i położnych w lecznictwie szpitalnym zgodnie z istniejącymi w tym 
zakresie uregulowaniami prawnymi i reagowanie w przypadkach 
sygnalizowanych i stwierdzonych naruszeń. 

Z poważaniem, 

Józefa Szczurek-Żelazko  
Sekretarz Stanu
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P  
ismo NIPiP

Warszawa, dnia 4 marca 2020 r.
Naczelna Izba  
Pielęgniarek i Położnych 
NIPiP-NRPiP-DM.0025.44.2020.MK

Pani/Pan  
Przewodnicząca/Przewodniczący 
Okręgowej Rady  
Pielęgniarek i Położnych

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdro-
wia z  dnia 11 października 2018 roku  zmieniający rozporządzenie 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpi-
talnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2012) oraz rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany rozporządze-
nia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwa-
rantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 
1196), które określiły wskaźniki zatrudnienia pielęgniarek i położnych 
w oddziałach szpitalnych, w załączeniu przesyłam praktyczne wska-
zówki wyliczania norm w poszczególnych komórkach organizacyj-
nych w podmiotach leczniczych na oddziałach o profilu: zachowaw-
czym, zabiegowym, anestezjologii i intensywnej terapii, neonatologii, 
położnictwa i ginekologii, izbach przyjęć, szpitalnych oddziałach 
ratunkowych oraz wyjazdowego zespołu sanitarnego typu N.

Z wyrazami szacunku 
Prezes NRPiP  

Zofia Małas 
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P  
raktyczne wskazówki - normy zatrudnienia

Warszawa, luty 2020
Naczelna Rada  
Pielęgniarek i Położnych

Praktyczne wskazówki wyliczania norm zatrudnienia  
w poszczególnych komórkach organizacyjnych  

w podmiotach leczniczych

Wskaźniki zatrudnienia pielęgniarek i położnych w oddziałach 
szpitalnych po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 11 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 2012) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1196).

Rodzaj komórki organizacyjnej o profilu zachowawczym 
- udzielanie świadczeń gwarantowanych w trybie 
hospitalizacji i hospitalizacji planowej

rodzaj komórki 
organizacyjnej

równoważnik etatu na 1 łóżko 
co najmniej:

leczenie dorosłych leczenie dzieci

alergologia¹ 0,6 0,8

angiologia¹ 0,6 -

choroby płuc¹ 0,6 0,8

choroby wewnętrzne¹ 0,6 -

choroby zakaźne¹ 0,6 0,8

dermatologia  
i wenerologia¹

0,6 0,8

diabetologia¹ 0,6 0,8

endokrynologia¹ 0,6 0,8

gastroenterologia¹ 0,6 0,8

geriatria¹ 0,6 -
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rodzaj komórki 
organizacyjnej

równoważnik etatu na 1 łóżko 
co najmniej:

leczenie dorosłych leczenie dzieci

hematologia¹ 0,6 -

immunologia kliniczna¹ 0,6 0,8

kardiologia²,3 0,6 
(od 18 roku życia)

0,8 
(do 18 roku  życia)

- w sali lub salach intensywnego nadzoru kardiolo-
gicznego - pielęgniarki - równoważnik co najmniej 
jednego etatu na jedno łóżko intensywnego nadzo-
ru kardiologicznego

nefrologia 0,6 0,8

neurologia 0,6 0,8

onkologia i hematologia 
dziecięca

- 0,8

onkologia kliniczna 0,6 -

pediatria⁴ - 0,8

reumatologia 0,6 0,8

radioterapia 
/brachyterapia

0,6 -

terapia izotopowa 0,6 -

toksykologia kliniczna 0,6 0,8

chemioterapia  
- hospitalizacja⁵

równoważnik 3 etatów  
(wydzielonych wyłącznie do chemioterapii)

chemioterapia  
- leczenie jednego dnia⁶

równoważnik 3 etatów  
(wydzielonych wyłącznie do chemioterapii)

Liczba personelu pielęgniarskiego (na dyżurze) niezbędnego dla zapewnienia opieki 
powinna być ustalana przez świadczeniodawcę z uwzględnieniem:

- profili oraz intensywności pracy oddziałów szpitalnych,
- wielkości i topografii oddziałów szpitalnych (system pawilonowy lub 

kondygnacyjny).

¹ Przykłady liczenia norm zatrudnienia dla oddziałów z osobami dorosłymi:
1. 40 łóżek x 0,6 etatu na 1 łóżko = 24 etaty.

24 etaty ÷ 4 zespoły = 6 etatów na 1 zmianę.
2. 20 łóżek x 0,6 na 1 łóżko = 12 etatów.

12 etatów ÷ 4 zespoły = 3 etaty na 1 zmianę.
3. 10 łóżek x 0,6 na 1 łóżko = 6 etatów.

6 etatów ÷ 4 zespoły = 1,5 etatu na 1 zmianę.
Przy obliczaniu norm zatrudnienia nie uwzględniono zwolnień i urlopów 

wynikających z Kodeksu Pracy. 
² wymagania formalne: oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego z salą 

lub salami intensywnego nadzoru kardiologicznego, albo co najmniej 4 łóżka 
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intensywnego nadzoru kardiologicznego lub oddział intensywnej terapii co najmniej 
4 łóżkowy - w lokalizacji

³ Przykład liczenia norm zatrudnienia dla oddziału 20 łóżkowego bez intensywnego 
nadzoru dla dorosłych:

20 łóżek x 0,6 etatów na 1 łóżko = 12 etatów.
12 etatów ÷ 4 zespoły = co najmniej 3 etaty na 1 zmianę.

Przykład liczenia norm zatrudnienia dla oddziału 20 łóżkowego i 4 łóżkami 
intensywnego nadzoru dla dorosłych:
24 łóżek x 0,6 etatu na 1 łóżko = 14,4 etatów + 4 etaty na 4 łóżka intensywnego 

nadzoru.
18,4 etatów ÷ 4 zespoły = co najmniej 4,6 etaty na 1 zmianę.

⁴ Przykład liczenia norm zatrudnienia : 
25 łóżek x 0,8 etatu na 1 łóżko = 20 etatów. 
20 etatów ÷ 4 zespoły = co najmniej 5 etatów na 1 zmianę.

⁵ organizacja udzielania świadczeń: 
całodobowy oddział szpitalny: onkologiczny, onkologiczny dla dzieci, onkologii 
klinicznej, chemioterapii, ginekologii onkologicznej. hematologiczny, hematologiczny 
dla dzieci, nowotworów krwi, chirurgii onkologicznej, chorób wewnętrznych, 
endokrynologiczny, endokrynologiczny dla dzieci, gastroenterologiczny, 
gastroenterologiczny dla dzieci, gruźlicy i chorób płuc, gruźlicy i chorób płuc dla 
dzieci, chorób płuc, chorób płuc dziecięcy, pediatryczny, chirurgiczny ogólny, chirurgii 
dziecięcej, otolaryngologiczny, otolaryngologiczny dziecięcy, urologiczny, urologiczny 
dziecięcy, transplantologiczny, radioterapii

⁶ organizacja udzielania świadczeń
oddział jednego dnia lub całodobowy oddział szpitalny: onkologiczny, onkologiczny 
dla dzieci, onkologii klinicznej, chemioterapii, ginekologii onkologicznej. 
hematologiczny, hematologiczny dla dzieci, nowotworów krwi, chirurgii onkologicznej, 
chorób wewnętrznych, endokrynologiczny, endokrynologiczny dla dzieci, 
gastroenterologiczny, gastroenterologiczny dla dzieci, gruźlicy i chorób płuc, gruźlicy 
i chorób płuc dla dzieci, chorób płuc, chorób płuc dziecięcy, pediatryczny, chirurgiczny 
ogólny, chirurgii dziecięcej, otolaryngologiczny, otolaryngologiczny dziecięcy, 
urologiczny, urologiczny dziecięcy, transplantologiczny, radioterapii

Rodzaj komórki organizacyjnej o profilu zabiegowym - 
udzielanie świadczeń gwarantowanych w trybie 
hospitalizacji i hospitalizacji planowej

rodzaj komórki 
organizacyjnej

równoważnik etatu na 1 łóżko 
co najmniej:

leczenie dorosłych leczenie dzieci

blok operacyjny obecność co najmniej 2 pielęgniarek lub położnych 
na każdy stół operacyjny odpowiadającą czasowi 
udzielania świadczeń określnemu w harmonogra-

mie pracy

chirurgia dziecięca¹ - 0,9

chirurgia klatki piersiowej 0,7 0,9

chirurgia naczyniowa 0,7 -
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rodzaj komórki 
organizacyjnej

równoważnik etatu na 1 łóżko 
co najmniej:

leczenie dorosłych leczenie dzieci

chirurgia naczyniowa  
II poziom referencyjny

0,7 -

chirurgia ogólna 0,7 -

chirurgia onkologiczna 0,7 0,9

chirurgia plastyczna ,7 0,9

chirurgia szczękowo 
-twarzowa

0,7 0,9

kardiochirurgia 0,7 0,9

neurochirurgia 0,7 0,9

okulistyka 0,7 0,9

otolaryngologia, audiologia 
i foniatria

0,7 0,9

ortopedia i traumatologia 
narządu ruchu

0,7 0,9

transplantologia kliniczna 0,7 0,9

urologia 0,7 0,9

¹ Przykład liczenia norm zatrudnienia dla oddziału 25 łóżkowego: 
25 łóżek x 0,9 etatu na 1 łóżko = 22,5 etatu
22,5 etatu ÷ 4 zespoły = co najmniej 5,62 etatów na 1 zmianę. 

Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych, o których mowa w § 3 
ust. 1 (wykaz w Załączniku nr 1 do rozporządzenia świadczenia w chemioterapii, 
programy lekowe przysługujące świadczeniobiorcy na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 15 
ustawy), w trybie leczenia jednego dnia powinien spełniać następujące warunki:

- równoważnik co najmniej części wymiaru etatu odpowiadający czasowi udzielania 
świadczeń określonemu w harmonogramie pracy - pielęgniarka lub położna 
odpowiednio do zakresu udzielanych świadczeń.
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Wskaźniki zatrudnienia w oddziałach anestezjologii  
i intensywnej terapii, neonatologii, położnictwa  
i ginekologii, izbach przyjęć, szpitalnych oddziałach 
ratunkowych oraz wyjazdowego zespołu sanitarnego typu N

rodzaj komórki 
organizacyjnej wskaźniki zatrudnienia uwagi

oddział anestezjologii 
i intensywnej terapii/ 
oddział anestezjologii 
i intensywnej terapii 
dla dzieci albo oddział 
anestezjologii/oddział 
anes tezjologii dla dzieci,  
w skład którego wchodzą 
w szczególności: 

1) równoważnik co najmniej 
2,2 etatu na jedno stanowisko 
intensywnej terapii - pielęg-
niarka anestezjologiczna
2) w przypadku udzielania 
świadczeń zdrowotnych 
z zakresu anestezji dodatko-
wo: równoważnik co najmniej 
1 etatu

na podstawie rozporządze-
nia Ministra Zdrowia 
z dnia 29 grudnia 2018 r. w 
sprawie standardu organi-
zacyjnego opieki zdrowotnej 
w dziedzinie anestezjologii 
i intensywnej terapii (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 2218)

a) stanowiska intensyw-
nej terapii (dotyczy 
oddziału anestezjologii 
i intensywnej terapii/ 
oddziału anestezjologii 
i intensywnej terapii dla 
dzieci), 

b) stanowiska znieczu-
lenia,

3) bezpośredni nadzór nad 
pacjentem w sali nadzoru po-
znieczuleniowego prowadzą 
pielęgniarki anestezjologicz-
ne, którym należy zapewnić 
środki techniczne umożliwia-
jące stały kontakt z lekarzem 
specjalistą anestezjologii 
i intensywnej terapii

warunki ogólne dla wszyst-
kich poziomów referen-
cyjnych.

c) stanowiska nadzoru 
poznieczuleniowego

4) stosunek liczby pielęg-
niarek anestezjologicznych w 
sali nadzoru poznieczulenio-
wego na każdej zmianie do 
liczby faktycznie obłożonych 
stanowisk nadzoru poznie-
czuleniowego nie powinien 
być niższy niż 1:4

Przykład liczenia norm 
zatrudnienia dla oddziału 
15 stanowiskowego IT.
15 stanowisk IT x 2,2 etatu 
na 1 stanowisko = 33 etaty.
33 etaty ÷ 4 zespoły = co 
najmniej 8,25 etatów na 1 
zmianę. 

5) ustala się trzy poziomy 
intensywności opieki pielęg-
niarskiej na stanowiskach 
intensywnej terapii w oddzia-
łach anestezjologii i inten-
sywnej terapii: 

Przy obliczaniu norm zat-
rudnienia należy uwzględ-
nić poziomy intensywności 
opieki pielęgniarskiej 
oraz stanowiska  nadzoru 
poznieczuleniowego.

a) najniższy poziom opieki - 
potrzeba ciągłego monitoro-
wania z powodu zagrożenia 
niewydolnością narządową 
– co najmniej 1 pielęgniarka 
na 3 stanowiska intensywnej 
terapii na zmianę, 

W przypadku udziela-
nia świadczeń z zakresu 
anestezji dodatkowo należy 
zapewnić równoważnik co 
najmniej 1 etatu na stano-
wisko.

Informacje NRPiP - normy zatrudnienia
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rodzaj komórki 
organizacyjnej wskaźniki zatrudnienia uwagi

b) pośredni poziom opieki - 
pacjent z 1 niewydolnością 
narządową, która bezpośred-
nio zagraża życiu i wymaga 
mechanicznego lub farma-
kologicznego wspomagania 
czynności narządów - co 
najmniej 1 pielęgniarka na 
2 stanowiska intensywnej 
terapii na zmianę, 
c) najwyższy poziom opie-
ki - pacjent z co najmniej 2 
niewydolnościami narządo-
wymi, które bezpośrednio 
zagrażają życiu i wymagają 
mechanicznego lub farma-
kologicznego wspomagania 
czynności narządów - co 
najmniej 1 pielęgniarka na 
1 stanowisko intensywnej 
terapii na zmianę.

1. anestezjologia i inten-
sywna terapia - pierwszy 
poziom referencyjny

Leczenie dorosłych:
- co najmniej 4 stanowiska 
intensywnej terapii 

warunki szczegółowe

- wyodrębniona całodobowa 
opieka pielęgniarska - na 
każdej zmianie co najmniej 
1 pielęgniarka anestezjolo-
giczna, z uwzględnieniem 
szczegółowych poziomów 
intensywności opieki okreś-
lonych w pkt 5 Organizacja 
udzielania świadczeń, w czę-
ści I
Leczenie dzieci:
- co najmniej 4 stanowiska 
intensywnej terapii, w tym co 
najmniej 1 dla noworodków- 
wyodrębniona całodobowa 
opieka pielęgniarska - na 
każdej zmianie co najmniej 
1 pielęgniarka anestezjolo-
giczna, z uwzględnieniem 
szczegółowych poziomów

Informacje NRPiP - normy zatrudnienia
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rodzaj komórki 
organizacyjnej wskaźniki zatrudnienia uwagi

intensywności opieki okreś-
lonych w pkt 5 Organizacja 
udzielania świadczeń, w czę-
ści I

2. anestezjologia i inten-
sywna terapia - drugi 
poziom referencyjny

Leczenie dorosłych:
- co najmniej 6 stanowisk 
intensywnej terapii

warunki szczegółowe

- wyodrębniona całodobowa 
opieka pielęgniarska - na 
każdej zmianie co najmniej 
1 pielęgniarka anestezjolo-
giczna, z uwzględnieniem 
szczegółowych poziomów 
intensywności opieki okreś-
lonych w pkt 5 Organizacja 
udzielania świadczeń, w czę-
ści I

Leczenie dzieci:
- co najmniej 6 stanowisk 
intensywnej terapii, w tym co 
najmniej 3 dla noworodków

- wyodrębniona całodobowa 
opieka pielęgniarska – na 
każdej zmianie co najmniej 
1 pielęgniarka anestezjolo-
giczna, z uwzględnieniem 
szczegółowych poziomów 
intensywności opieki okreś-
lonych w pkt 5 Organizacja 
udzielania świadczeń, w czę-
ści I

3. anestezjologia i inten-
sywna terapia - trzeci 
poziom referencyjny

Leczenie dorosłych:
- co najmniej 8 stanowisk 
intensywnej terapii
- wyodrębniona całodobowa 
opieka pielęgniarska - na 
każdej zmianie co najmniej 
1 pielęgniarka anestezjolo-
giczna, z uwzględnieniem 
szczegółowych poziomów 
intensywności opieki okreś-
lonych w pkt 5

warunki szczegółowe

Informacje NRPiP - normy zatrudnienia
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rodzaj komórki 
organizacyjnej wskaźniki zatrudnienia uwagi

Organizacja udzielania świad-
czeń, w części I.

Leczenie dzieci:
- co najmniej 8 stanowisk 
intensywnej terapii, w tym co 
najmniej 4 dla noworodków

- co najmniej 2 inkubatory 
otwarte z możliwością foto-
terapii oraz ważenia dzieci 
oraz co najmniej 1 inkubator 
zamknięty z możliwością 
fototerapii oraz ważenia dzie-
ci, w przypadku udzielania 
świadczeń dla noworodków

- wyodrębniona całodobowa 
opieka pielęgniarska - na 
każdej zmianie co najmniej 
1 pielęgniarka anestezjolo-
giczna, z uwzględnieniem 
szczegółowych poziomów 
intensywności opieki okreś-
lonych w pkt 5 Organizacja 
udzielania świadczeń, w 
części I

neonatologia równoważnik co najmniej 0,8 
etatu pielęgniarki lub położ-
nej na 1 łóżko (stanowisko) 
noworodkowe (w tym, w sys-
temie „matka z dzieckiem”)

neonatologia - drugi 
poziom referencyjny

Zapewnienie opieki pielęg-
niarskiej w łącznym wymia-
rze: 

Pozostałe wymagania 
- w miejscu udzielania 
świadczeń:

1) równoważnik co najmniej 
2,22 etatu pielęgniarki lub 
położnej na jedno stanowisko 
intensywnej terapii nowo-
rodka

- co najmniej 2 stanowiska 
intensywnej terapii nowo-
rodka
- co najmniej 1 stanowisko 
intensywnej terapii nowo-

2) równoważnik co najmniej 
0,89 etatu pielęgniarki lub 
położnej na jedno stanowisko 
opieki ciągłej dla noworod-
ków po sztucznej wentylacji

rodka na 800 noworodków 
leczonych rocznie
- wydzielone stanowiska 
ciągłej opieki dla nowo-
rodków po sztucznej 
wentylacji

Informacje NRPiP - normy zatrudnienia
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rodzaj komórki 
organizacyjnej wskaźniki zatrudnienia uwagi

3) równoważnik co najmniej 
0,89 etatu pielęgniarki lub 
położnej na jedno stanowisko 
opieki pośredniej dla nowo-
rodków niewymagających 
wsparcia oddechowego

- wydzielone stanowiska 
opieki pośredniej dla 
noworodków nie wymaga-
jących wsparcia oddecho-
wego

neonatologia - trzeci 
poziom referencyjny

Zapewnienie opieki pielę-
gniarskiej w łącznym wy-
miarze: 

Pozostałe wymagania 
- co najmniej 20 łózek 
noworodkowych

1) równoważnik co najmniej 
2,22 etatu pielęgniarki lub 
położnej na jedno stanowisko 
intensywnej terapii nowo-
rodka
2) równoważnik co najmniej 
1,11 etatu pielęgniarki lub

- co najmniej 4 stanowis ka 
intensywnej terapii nowo-
rodka
- co najmniej 1 stanowisko 
intensywnej terapii nowo-
rodka na 250 noworodków 
leczonych rocznie

położnej na jedno stanowisko 
opieki ciągłej dla noworod-
ków po sztucznej wentylacji

- wydzielone stanowiska 
ciągłej opieki ciągłej dla 
noworodków po sztucznej 
wentylacji

3) równoważnik co najmniej 
1,11 etatu pielęgniarki lub 
położnej na jedno stanowisko 
opieki pośredniej dla nowo-
rodków niewymagających 
wsparcia oddechowego

- wydzielone stanowiska 
opieki pośredniej dla 
noworodków nie wymaga-
jących wsparcia oddecho-
wego

położnictwo i ginekologia pielęgniarki lub położne 
równoważnik co najmniej 0,7 
etatu na 1 łóżko:

organizacja udzielania 
świadczeń:
- wyodrębniona całodobo-
wa opieka położnicza dla 
sali porodowej w miejscu 
udzielania świadczeń
Pozostałe wymagania: 
- prowadzenie edukacji 
laktacyjnej przez edukatora 
do spraw laktacji

Poza ilością łóżek przy 
obliczaniu norm zatrudnie-
nia należy wziąć także epod 
uwagę specyfikę oddziału, 
organizację pracy oraz 
liczbę porodów

Informacje NRPiP - normy zatrudnienia
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rodzaj komórki 
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W przypadku łóżek poro-
dowych należy zastosować 
wskaźniki zatrudnienia 
położnych w wymiarze 0,7 - 
dla oddziałów zabiegowych

położnictwo i ginekologia 
- drugi poziom referen-
cyjny

pielęgniarki lub położne 
równoważnik co najmniej 0,7 
etatu na 1 łóżko

organizacja udzielania 
świadczeń:
- wyodrębniona całodobo-
wa opieka położnicza dla 
sali porodowej w miejscu 
udzielania świadczeń
Pozostałe wymagania: 
- prowadzenie edukacji 
laktacyjnej przez edukatora 
do spraw laktacji
Poza ilością łóżek przy 
obliczaniu norm zatrudnie-
nia należy wziąć także epod 
uwagę specyfikę oddziału, 
organizację pracy oraz 
liczbę porodów
W przypadku łóżek poro-
dowych należy zastosować 
wskaźniki zatrudnienia 
położnych w wymiarze 0,7 - 
dla oddziałów zabiegowych

położnictwo i ginekologia 
- trzeci poziom referen-
cyjny

pielęgniarki lub położne 
równoważnik co najmniej 0,7 
etatu na 1 łóżko

organizacja udzielania 
świadczeń:
- wyodrębniona całodobo-
wa opieka położnicza dla 
sali porodowej w miejscu 
udzielania świadczeń

Pozostałe wymagania: 
- prowadzenie edukacji 
laktacyjnej przez edukatora 
do spraw laktacji

Poza ilością łóżek przy 
obliczaniu norm zatrudnie-
nia należy wziąć także epod 
uwagę specyfikę oddziału, 
organizację pracy oraz 
liczbę porodów

Informacje NRPiP - normy zatrudnienia
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rodzaj komórki 
organizacyjnej wskaźniki zatrudnienia uwagi

W przypadku łóżek poro-
dowych należy zastosować 
wskaźniki zatrudnienia 
położnych w wymiarze 0,7 - 
dla oddziałów zabiegowych

położnictwo i ginekolo-
gia/ginekologia onkolo-
giczna (dotyczy świadcze-
niodawców realizujących 
wyłącznie świadczenia 
w rodzaju ginekologia)

pielęgniarki lub położne -  
równoważnik co najmniej 0,7 
etatu na 1 łóżko

izba przyjęć pielęgniarki - zapewnienie 
całodobowej opieki pielę-
gniarskiej we wszystkie dni 
tygodnia w miejscu udziela-
nia świadczeń

Zapewnienie całodobowej 
opieki położnych w izbach 
przyjęć o profilu położni-
czo-ginekologiczno-neona-
tologicznym nie może

położne - w przypadku 
świadczeń położniczo-
-ginekologicznych i neona-
tologicznych zapewnienie 
całodobowej opieki położnej 
we wszystkie dni tygodnia 
w miejscu udzielania świad-
czeń (może być łączona 
z innymi komórkami organi-
zacyjnymi szpitala w sposób 
określony w przepisach 
porządkowych)

odbywać się kosztem 
obsady na oddziałach po-
łożniczo-ginekologicznych 
lub neonatologicznych, 
dla których określone są 
odrębne wskaźniki

szpitalny oddział ratun-
kowy

pielęgniarki lub ratownicy 
medyczni w liczbie nie-
zbędnej do zabezpieczenia 
prawidłowego funkcjono-
wania oddziału, w tym do 
zapewnienia realizacji zadań, 
o których mowa w § 6 ust. 
7–11, 14 i 15

(zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 27 
czerwca 2019 r. w sprawie 
szpitalnego oddziału ratun-
kowego  (Dz. U. z 2019 r., poz. 
1213))

Informacje NRPiP - normy zatrudnienia
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Wyjazdowy zespół sani-
tarny typu N

Pielęgniarki lub położne: 
specjalista w dziedzinie pielę-
gniarstwa neonatologicznego 
lub pielęgniarstwa anestez-
jologicznego i intensywnej 
opieki lub pielęgniarstwa

Pozostałe wymagania:
1) co najmniej 3-osobowy 
skład zespołu, w tym lekarz 
i kierowca;
2) środek transportu sani-
tarnego spełniający cechy

ratunkowego z co najmniej 
rocznym stażem pracy 
w OITN lub oddziale pato-
logii noworodka lub pielęg-
niarka lub położna z co 
najmniej trzyletnim

techniczne i jakościowe 
określone w Polskich 
Normach przenoszących 
europejskie normy zhar-
monizowane;

doświadczeniem w pracy w 
OITN lub w oddziale patolo-
gii noworodka.

3) wyposażenie każdego 
środka transportu sani-
tarnego dostosowane do 
udzielania medycznych 
czynności ratunkowych 
podczas transportu nowo-
rodka określone w Polskich 
Normach przenoszących 
europejskie normy zhar-
monizowane.

Informacje NRPiP - normy zatrudnienia
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Z  
alecenia postępowania z chorymi SARS-CoV-2,

Zalecenia  
Polskiego Towarzystwo Epidemiologów  

i Lekarzy Chorób Zakaźnych (PTEiLChZ),  
Konsultanta Krajowego  

w dziedzinie chorób zakaźnych  
i Głównego Inspektora Sanitarnego 

dotyczące postępowania  
z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2,  

którzy nie wymagają hospitalizacji 

1. Przed wypisaniem należy ustalić z pacjentem miejsce izolacji.
2. Pacjent zostaje wypisany z B34.2 lub U07.1, ze zwolnieniem 

z pracy na przynajmniej 14 dni.
3. Jeśli pacjent ma możliwość izolacji w warunkach domowych 

należy powiadomić Sanepid i przewieźć do miejsca zamiesz-
kania dedykowanym środkiem transportu.

4. Jeśli pacjent nie ma możliwości izolacji domowej należy prze-
wieźć pacjenta do wyznaczonego miejsca izolacji.

5. Za ustanowienie miejsca izolacji pozadomowej odpowiada 
Wojewoda.

6. Po upływie 10-12 (u dzieci do 14) dni od wystąpienia obja-
wów, a w przypadku pacjentów bezobjawowych po upływie 
10-12 (u dzieci do 14) dni od pobrania wymazu wykazujące-
go po raz pierwszy zakażenie, próbkobiorca pobiera wymaz 
kontrolny w miejscu izolacji wskazanym przez Sanepid.

7. W przypadku wyniku ujemnego pierwszego badania kon-
trolnego, wykonuje się drugie badanie kontrolne po przy-
najmniej 24 godzinach. 

8. Po uzyskaniu dwukrotnego wyniku ujemnego (punkty 6 
i 7) pacjenta można zwolnić z izolacji, jednocześnie zaleca-
jąc konieczność zachowania szczególnej higieny rąk przez 

SARS-CoV-2 - zalecenia konsultantów
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przynajmniej 7 dni, licząc od ostatniego wyniku ujemnego, 
ze względu na dłuższe utrzymywanie się wirusa w kale. 

9. Dzieci, po uzyskaniu dwukrotnego wyniku ujemnego przez 
kolejny tydzień nie powinny uczestniczyć w zajęciach w żłob-
kach, przedszkolach i szkołach. 

10. Jeśli którykolwiek z wyników badania kontrolnego jest do-
datni należy powtarzać badania w odstępach 7 dniowych do 
uzyskania negatywizacji, po czym należy postępować zgod-
nie z punktami 7 i 8. 

Przewodniczący PTEiLChZ  
Konsultant Krajowy ds. chorób zakaźnych  

Główny Inspektor Sanitarny
22.03.2020 r. 

SARS-CoV-2 - zalecenia konsultantów



63

Biuletyn nr 114/2020    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

Z  
alecenia COVID-19 - pielęgniarstwo epidemiologiczne

Wytyczne w zakresie działań  
mających na celu zaobieganie rozprzestrzenianiu się zakażeń 

SARS-CoV-2 w środowisku szpitalnym

I. Warunki izolacji pacjenta podejrzanego lub zakażonego 
w podmiocie leczniczym
1. Pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem COVID-19 

należy poddać izolacji powietrzno-kropelkowej i kontakto-
wej.

2.  Pacjentów należy izolować w pokojach jednoosobowych 
z pełnym węzłem sanitarnym (ubikacja + łazienka). Wska-
zana jest sala ze śluzą, wyposażona w wentylację wymuszoną 
działającą na zasadzie podciśnienia.

3. Aktywność pacjenta należy ograniczyć do niezbędnego mi-
nimum ( np. przemieszczanie się na badania).

4. Sprzęt wielokrotnego użycia w sali izolowanej (np.: termo-
metr, ciśnieniomierz, pulsoksymetr itp.) należy wydzielić dla 
pojedynczego chorego.

5. Podejrzanych i potwierdzonych pacjentów należy umieścić 
w osobnych częściach oddziału.

6. Odwiedziny chorych są zabronione. Pacjent powinien mieć 
możliwość dostępu do urządzeń elektronicznych umożliwia-
jących zdalny kontakt z rodziną.

7. Działania personelu medycznego w strefie izolacyjnej pac-
jenta należy kumulować i ograniczać do niezbędnych (do 
max. 4 godzin na dyżur).

8. Pacjenci z objawami infekcji dróg oddechowych(kaszel, go-
rączka, duszność) w kontakcie z personelem zobowiązani są 
do noszenia maski chirurgicznej podczas pobytu w szpitalu.

9. Personel w strefie izolowanej (sala izolacyjna, bądź wydzie-
lona strefa oddziału) bezwzględnie stosuje środki ochrony 
indywidualnej.

SARS-CoV-2 - zalecenia konsultantów
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10. Czas izolacji kontaktowej i kropelkowej powinien być wyd-
łużony z powodu dłuższego okresu wydalania koronawi-
rusa przez chorych. Po wykonaniu badań z zastosowaniem 
techniki PCR w odstępie 24h i uzyskaniu dwóch wyników 
ujemnych, pacjent może opuścić salę izolacyjną.

II. Zasady utrzymania czystości podczas izolacji
1. Czynności sprzątania i dezynfekcji w sali izolacyjnej należy 

przeprowadzać 1 raz na dobę i zawsze w sytuacji zanieczysz-
czenia biologicznego. Najlepiej po wykonaniu wszystkich 
czynności w strefach czystych oddziału.

2. Wszystkie powierzchnie w sali należy zmywać preparatem 
myjącym za pomocą jednorazowych ściereczek. Do dezyn-
fekcji należy stosować preparat na bazie chloru o stężeniu 
1000 ppm. aktywnego chloru. W przypadku nietolerancji 
oddechowej preparatu chlorowego przez pacjenta można 
użyć preparatu o potwierdzonej skuteczności wirusobójczej.

3. Proces sprzątania należy rozpocząć od usunięcia odpadów 
medycznych oraz mycia i dezynfekcji powierzchni tzw. czys-
tych tj.: od parapetów, blatów stolików, ram łóżka, klamek, 
włączników i przycisków, słuchawek telefonu, a kończąc na 
podłodze oraz łazience czy ubikacji. Duże powierzchnie 
należy myć i dezynfekować za pomocą nakładek mopują-
cych stosując zasadę „jeden mop do jednego pomieszczenia”. 
Zużyte mopy należy oddać do prania stosując standardową 
procedurę.

4. Wózek serwisowy należy wydzielić dla pomieszczenia izola-
cyjnego lub strefy izolacyjnej oddziału. Wszystkie elementy 
wózka po zakończonym procesie sprzątania należy poddać 
dezynfekcji w preparacie chlorowym o stężeniu 1000 ppm 
i pozostawić do samodzielnego wyschnięcia.

5. Do dezaktywacji zanieczyszczeń biologicznych (krew, wy-
dzieliny i wydaliny) należy zastosować preparat na bazie 
chloru o stężeniu 10 000 ppm. zgodnie z dwuetapową zasadą 
tj. zebrać materiał biologiczny za pomocą ściereczki nasą-
czonej preparatem chlorowym (np.: gotowa chusteczka z in-
krustowanym chlorem) i usunąć do odpadów medycznych 
niebezpiecznych. Następnie zdezynfekować powierzchnię 
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kolejną ściereczką nasączoną preparatem chlorowym o stę-
żeniu 10 000 ppm.

6. W czasie procesu sprzątanie bezwzględnie nie należy sto-
sować środków dezynfekcyjnych w postaci aerozoli i ato-
mizerów.

7. Salę izolacyjną lub obszar izolowany należy sprzątać i de-
zynfekować zawsze pod koniec procesu sprzątania oddziału, 
jako ostatni element procesu utrzymania czystości.

8. Podczas pracy w strefie pacjenta personel sprzątający sto-
suje środki ochrony indywidualnej, ze szczególnym uwz-
ględnieniem ochrony dróg oddechowych (maska FPP-2).

9. W przypadku braku możliwości stosowania chloru (pacjent 
uczulony) dopuszcza się standardowe preparaty dezynfek-
cyjne z udokumentowaną skuteczności biobójczą w zakresie 
bakterii, grzybów i wirusów potwierdzoną normami euro-
pejskimi.

III. Zasady postępowania z bielizną pacjenta
1. Pacjenci podejrzani lub zakażeni powinni nosić bieliznę 

jednorazowego użycia. W przypadku braku takiej bielizny 
dopuszcza się stosowanie bielizny wielokrotnego użytku.

2. Wszystkie elementy bielizny pacjentów podejrzanych lub za-
każonych należy usuwać ostrożnie bez zbędnego wzmagania 
powietrza i pakować do dwóch rodzajów worków: zewnętrz-
ny-foliowy, wewnętrzny-rozpuszczalny, zgodnie z kolorysty-
ką obowiązującą w danym podmiocie leczniczym. 

Worki należy uszczelnić opaskami kablowymi i przekazać do 
pralni zgodnie z zasadami postępowania z bielizną skażoną.

3. Zmianę bielizny pościelowej i osobistej należy dokonywać 
1 raz dziennie oraz zawsze w przypadku zanieczyszczenia.

4. Ubranie prywatne pacjenta, powinno zostać zapakowane 
w worek foliowy i oddane do magazynu odzieży chorych lub 
przekazane rodzinie. W magazynie przechowywać należy 
w osobnym, wydzielonym miejscu.

5. Nie ma wskazań do stosowania bielizny pościelowej jedno-
razowego użycia.
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IV. Postępowanie z odpadami medycznymi
1. Odpadami należy gospodarować zgodnie z procedurami dla 

zakaźnych odpadów medycznych kategorii B (UN3291);
2. Zaleca się stosowanie podwójnych worków koloru czerwone-

go. W strefie izolacji odpady gromadzone są w pojedynczym 
worku, natomiast po wypełnieniu worka do 2/3 są zabierane 
i zabezpieczane w kolejny worek koloru czerwonego.

V. Postępowanie po wypisie chorego
1. Po opuszczeniu izolatki przez pacjenta należy salę wywiet-

rzyć przez ok. 1 godz.
2. Sprzątanie należy rozpocząć od usunięcia odpadów, a następ-

nie zdjęcia bielizny z łóżka. Jeśli były stosowane parawany, 
tkaninę oddać do prania.

3. Sprzęt wielorazowego użycia poddać standardowej dezyn-
fekcji przy użyciu preparatów obejmujących działanie wiru-
sobójcze. Wskazane, jeśli to możliwe używanie preparatów 
na bazie chloru.

4. Jeśli sprzęt ma być przewieziony w inne miejsce poza salę 
izolacyjną należy go wcześniej zdezynfekować.

5. Proces mycia i dezynfekcji należy wykonywać zgodnie z pro-
cedurami dotyczącymi utrzymania czystości opracowanymi 
przez Zespół Kontroli Zakażeń;

6. Pomieszczenie należy poddać gruntownej dezynfekcji zgod-
nie z wytycznymi zawartymi w punkcie 2.

7. Po przeprowadzeniu procesu mycia i dezynfekcji sali należy 
ją ponownie wywietrzyć.

8. W przypadkach szczególnych wskazane jest przeprowadze-
nie fumigacji po konsultacji z lokalnym Zespołem Kontroli 
Zakażeń Szpitalnych.

VI. Postępowanie ze zwłokami
1. Postępowanie powinno być zgodnie z procedurą opracowa-

ną lokalnie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdro-
wia z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi 
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(Dz.U. z 2020, poz.585, regulujące sposób postępowania ze 
zwłokami osób zmarłych na chorobę wywołaną SARS-CoV-2 
(COVID-19).

6.2 Przygotować zwłoki z zachowaniem godności należnej oso-
bie zmarłej; do dezynfekcji ciała osoby zmarłej należy zasto-
sować preparat alkoholowy, z przeznaczeniem do dezynfekcji 
skóry o spektrum wirusobójczym

6.3  Zwłoki należy transportować w podmiocie leczniczym 
w taki sposób, aby skrócić drogę transportu ciągami komu-
nikacyjnymi na zewnątrz;

6.4 Jeśli zwłoki były przewożone nie wydzieloną windą (tzw. 
brudną) należy ją bezzwłocznie zdezynfekować po trans-
porcie.

6.5. Środki transportu po przewiezieniu powinny być poddane 
dezynfekcji preparatem o spektrum B, V, F.

VII. Zasady żywienia
7.1 Posiłki dla chorych podejrzanych lub zakażonych należy 

podawać przy użyciu jednorazowych naczyń i sztućców, które 
należy usuwać do odpadów zakaźnych.

7.2 Posiłki należy podawać najlepiej do śluzy przy równoczes-
nym zamknięciu drzwi sali izolacyjnej.

7.3 Resztki pokonsumpcyjne traktować jako odpad zakaźny, 
segregować do czerwonego worka, oddać do utylizacji.

VIII. Edukacja pacjenta
8.1 Podczas pobytu pacjenta (jeśli stan chorego na to pozwala) 

w sali izolowanej należy edukować chorego poprzez przeka-
zywanie informacji za pomocą ulotek informacyjnych na te-
mat prawidłowej techniki kaszlu, prawidłowej techniki mycia 
rąk oraz ogólnych zasad izolacji kontaktowej i kropelkowej.

8.2 W przypadku oddziałów pediatrycznych, w których rodzice 
towarzyszą małoletniemu pacjentowi należy edukacją objąć 
również rodziców. 
Zakres edukacji powinien obejmować m.in: stosowanie środ-
ków ochrony indywidualnej oraz techniki mycia rąk.
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IX. Środki ochrony indywidualnej w opiece nad pacjentem
1 Placówki opieki stacjonarnej

1.1 Pracownicy medyczni - sala chorych
1.1.1 Bezpośrednia opieka nad chorym na COVID-19: 

maska z filtrem FPP2, fartuch z długim rękawem wo-
doodporny, rękawiczki z długim mankietem (zalecane 2 
pary rękawic), czapka chirurgiczna, ochrona oczu (gogle 
lub przyłbica),

1.1.2 Procedury związane z powstawaniem aerozolu wyko-
nywane u chorych na COVID-19 (np. intubacji dotcha-
wiczej, wentylacji nieinwazyjnej, tracheostomii, resus-
cytacji krążeniowo-oddechowej, wentylacji manualnej 
przed intubacją, bronchoskopii: 
maska z filtrem, FFP3, N95, wodoodporny fartuch z dłu-
gim rękawem, fartuch bez rękawów foliowy przedni (nie-
przemakalny), czapka chirurgiczna lub do rozważenia 
kombinezon ochrony biologicznej, rękawiczki z wydłu-
żonym mankietem (zalecane 2 pary rękawic), ochrona 
oczu (gogle lub przyłbica) - zalecane szczególnie w OIT.

1.2 Personel sprzątający - sala chorych
1.2.1 Bezpośrednie wykonanie usługi - wejście na salę cho-

rego na COVID-19: 
maska z filtrem FPP2, fartuch z długim rękawem wo-

doodporny, rękawiczki gumowe z długim mankietem, 
ochrona oczu gogle lub przyłbica, pełne gumowe obuwie 
robocze zapewniające zmywalność.

1.2.2 Inne miejsca w szpitalu, oddziale przez które odbywa 
się transport niezwiązane z kontaktem z chorymi na 
COVID-19:
środki ochrony indywidualnej niewymagane.

1.3 Segregacja pacjentów (triaż):
1.3.1 Pacjenci z objawami ze strony układu oddechowego 

- zachowaj odległość ≥1, zaopatrz pacjenta w maseczkę 
chirurgiczną, o ile ją toleruje,

1.3.2 Personel medyczny :
maseczka z filtrem FPP2, fartuch z długim rękawem, 
rękawiczki, ochrona oczu (gogle lub przyłbica),
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1.3.3 Pacjenci bez objawów ze strony układu oddechowego 
- nie wymaga się stosowania środków ochrony indywi-
dualnej.

1.4 Pomieszczenia administracyjne:
1.3.1 Cały personel, także pracownicy medyczni - praca 

w pomieszczeniach administracyjnych (dyżurki lekar-
skie i pielęgniarskie, pokoje socjalne, sekretariaty) nie-
związana z kontaktem z chorymi na COVID-19 - środki 
ochrony indywidualnej niewymagane.

2 Placówki opieki ambulatoryjnej
2.1 Pracownicy medyczni - gabinet konsultacyjny:

2.1.1 Badanie przedmiotowe pacjenta z objawami ze strony 
układu oddechowego:
maska z filtrem FPP2, fartuch z długim rękawem wo-
doodporny, rękawiczki z długim mankietem (zaleca-
ne 2 pary rękawic), czapka chirurgiczna, ochrona oczu 
(gog le lub przyłbica),

2.1.2 Badanie przedmiotowe pacjenta bez objawów ze stro-
ny układu oddechowego:
środki ochrony indywidualnej zgodne ze standardowy-
mi zasadami dotyczącymi środków ostrożności i z oceną 
ryzyka.

2.2 Pacjenci - gabinet konsultacyjny:
2.2.1 Z objawami ze strony układu oddechowego - zaopatrz 

pacjenta w maseczkę chirurgiczną, o ile ją toleruje,
2.2.2 Bez objawów ze strony układu oddechowego - środki 

ochrony indywidualnej niewymagane.
2.3 Personel sprzątający- gabinet konsultacyjny:

2.3.1 Po konsultacji pacjenta z objawami ze strony układu 
oddechowego i między konsultacjami:
maska z filtrem FPP2, fartuch z długim rękawem wo-
doodporny, rękawiczki gumowe z długim mankietem, 
ochrona oczu gogle lub przyłbica, pełne gumowe obuwie 
robocze zapewniające zmywalność.

2.4 Pacjent - poczekalnia:
2.4.1 Pacjenci z objawami ze strony układu oddechowe-

go - zaopatrz pacjenta w maseczkę chirurgiczną, o ile 
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ją toleruje, niezwłocznie przenieś pacjenta do separatki 
lub oddzielnego pomieszczenia, z dala od innych osób,

2.4.2 Pacjenci bez objawów ze strony układu oddechowego 
- środki ochrony indywidualnej niewymagane.

2.5 Segregacja pacjentów (triaż):
2.5.1 Pacjenci z objawami ze strony układu oddechowego 

- rozmieścić pacjentów zachowaj odległość ≥1, zaopatrz 
pacjenta w maseczkę chirurgiczną, o ile ją toleruje,

2.5.2 Pacjenci bez objawów ze strony układu oddechowego 
- środki ochrony indywidualnej niewymagane

2.5.3 Personel medyczny:
maseczka z filtrem FPP2, fartuch z długim rękawem, 
rękawiczki, ochrona oczu (gogle lub przyłbica),

2.6 Pomieszczenia administracyjne:
2.6.1 Cały personel, także pracownicy medyczni - praca 

administracyjna, niezwiązana z kontaktem z chorymi 
na COVID-19 - środki ochrony indywidualnej niewy-
magane

2.6.2 Podczas stosowania środków ochrony należy pamię-
tać o prawidłowej technice i częstotliwości higieny rąk 
i higienie układu oddechowego podczas kaszlu. Środki 
ochrony indywidualnej po użyciu należy umieścić w od-
powiednim pojemniku na odpady medyczne zakaźne 
(podwójny czerwony worek).

3 Racjonalne i właściwe wykorzystanie środków ochrony in-
dywidualnej

3.1 Wybór ŚOI należy dopasować do ryzyka kontaktu z pa-
togenem (np. rodzaju wykonywanych czynności) oraz 
drogi jego transmisji (np. kontaktowa, kropelkowa czy 
przez aerozol).

3.2 Rodzaj ŚOI stosowanych podczas opieki nad chorym 
na COVID-19 zależy od miejsca, personelu oraz wyko-
nywanych czynności.

3.3 Wydłużony czas stosowania masek z filtrem (np. klasy 
N95, FFP2 lub odpowiednika). Oznacza to, że pracow-
nik medyczny nosi tę samą maskę podczas sprawowania 
opieki nad wieloma pacjentami z tym samym rozpoz-
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naniem, nie zdejmując jej. Dostępne dane wskazują, że 
maski stosowane w ten sposób zachowują funkcję och-
ronną, choć ich noszenie przez >4 godziny może prowa-
dzić do dyskomfortu i w związku z tym należy go unikać.

9.3.4 Nie zaleca się noszenia żadnych masek przez osoby 
bez objawów choroby. Może wytworzyć to fałszywe po-
czucie bezpieczeństwa, skutkujące zaniedbaniem innych 
niezbędnych działań zapobiegawczych.

Dr n. med. Anna Szczypta  
Konsultant Krajowy  

w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego
Mgr Edyta Synowiec 

Konsultant Wojewódzki  
w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego dla 

województwa małopolskiego
Mgr Katarzyna Salik 

Konsultant Wojewódzki  
w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego 

dla województwa dolnośląskiego

Piśmiennictwo:
1. ECDC „ECDC TECHNICAL REPORT. Infection pre-

vention and control for COVID-19 in healthcare settings. 
March 2020”

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2020 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze 
zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U. z 2020, poz.585)

3. Wskazówki Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące sto-
sowania masek w opiece domowej, w placówkach opie-
ki zdrowotnej i poza nimi podczas epidemii COVID-19. 
World Health Organization (2020). ) tłum. Magdalena Rot, 
Piotr Filberek Rational use of personal protective equip-
ment (PPE) for coronavirus disease (COVID-19): interim 
guidance, 19 March 2020 (https://apps.who.int/iris/han-
dle/10665/331498);

4. Profilaktyka i kontrola zakażeń wirusem powodującym 
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COVID-19 w placówkach ochrony zdrowia. Raport tech-
niczny ECDC z marca 2020 tłum. M.Rot. Med. Prakt.
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/
infection-prevention-and-control-covid-19-healthcare-
settings

5. Zalecenia postępowania w zakażeniach SARS-CoV-2 Pol-
skiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Za-
kaźnych -wersja 24.03.2020 z dnia 16.04.2020

Uwaga:
Opracowane przez konsultantów wytyczne nie obejmują 

wszystkich aspektów postępowania z pacjentem podejrzewanym 
i/lub zakażonym SARS-CoV-2 w podmiocie leczniczym, stanowią 
jedynie uzupełnienie rekomendacji, które ukazały się dotychczas 
w Polsce. Ich celem jest ujednolicenie działań w szpitalu, które 
podejmowane są aby skutecznie zapobiegać zakażeniom SARS 
CoV-2 wśród pacjentów jak i personelu.
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Z  
alecenia COVID-19 - pielęgniarstwo anestezjologiczne

Wybrane zalecenia postępowania  
w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii  

z pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem 
koronawirusem SARS-CoV-2

Poniższe zalecenia nie zawierają pełnych opisów poszczególnych 
procedur wykonywanych w oddziałach anestezjologii i inten-
sywnej terapii, odnoszą się do szczególnych czynności i działań 
w  przypadku postępowania z pacjentami z podejrzeniem lub 
potwierdzonym zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2.

◆ Konieczność opracowania i weryfikacja istniejących wew-
nątrzoddziałowych procedur postępowania z pacjentem 
z COVID-19, uwzględniających specyfikę, organizację i inf-
rastrukturę oddziału oraz dostępne środki; wyznaczenie po-
szczególnych stref (pobytu pacjenta, buforowej, śluzy itp.), 
ciągów komunikacyjnych, sposobów przemieszczania się, 
przekazywania materiałów czystych i usuwania odpadów, 
postępowania po kontakcie z pacjentem z COVID-19; opra-
cowanie sposobu komunikowania się zespołu bezpośrednio 
opiekującego się pacjentem z osobami wspierającymi poza 
strefą.

◆ Zapoznanie personelu z przyjętymi procedurami, przepro-
wadzenie szkoleń w tym zakresie oraz szkoleń dotyczących 
stosowania niezbędnych środków ochrony indywidualnej 
- w odniesieniu do całego personelu medycznego i wspoma-
gającego, w tym serwisu sprzątającego.

◆ W miarę możliwości ograniczenie liczby personelu pozostają-
cego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem do bezpiecznego 
minimum.

◆ Wyznaczanie zespołów do bezpośredniej opieki nad pacjen-
tem (lekarz - pielęgniarka/ki), wspierane przez wyznaczoną 
osobę w strefie buforowej (utrzymanie kontaktu, przekazy-
wanie materiału do badań, uzupełnianie niezbędnego sprzętu 
itp.).
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◆ Organizowanie i planowanie opieki nad pacjentem w sposób 
racjonalny, zapewniający pełną opiekę, przy minimalizacji 
czasu kontaktu bezpośredniego personelu z pacjentem.

◆ Wyposażenie oddziału w niezbędne zalecane środki ochro-
ny indywidualnej, dostępne w odpowiednich dla personelu 
rozmiarach, takich jak:
• jednorazowe ubrania robocze,
• obuwie z możliwością skutecznej dekontaminacji / steryli-

zacji, lub jednorazowe ochraniacze,
• kombinezony / fartuchy barierowe,
• czepki chirurgiczne oraz czepki chirurgiczne wiązane,
• maski:

• chirurgiczne,
• FFP2, FFP3,

• przyłbice / gogle,
• rękawiczki niesterylne, również z długimi mankietami,
• zabezpieczenie odpowiedniej ilości środków dezynfekcyj-

nych (zakaz stosowania środków w postaci aerozoli).
◆ Wykorzystanie środków ochrony osobistej zgodnie z istnie-

jącym ryzykiem w kontakcie z pacjentem i wykonywaniu 
poszczególnych procedur - rygorystyczne szkolenia personelu 
oraz bieżący nadzór.

◆ Przy wykonywaniu procedur inwazyjnych, szczególnie z moż-
liwością generowania aerozoli zaleca się stosowanie nastę-
pujących środków ochrony indywidualnej dla wykonujących 
i asystujących osób:
• kombinezon / fartuch barierowy z ochraniaczami na obu-

wie,
• czepek,
• maska FFP3 lub FFP2,
• przyłbica, ew. gogle,
• rękawiczki podwójne.
Do procedur generujących aerozole należą: intubacja, ekstu-
bacja, tracheotomia, odsysanie wydzieliny z dróg oddecho-
wych, odłączanie od respiratora, wentylacja nieinwazyjna 
dodatnimi ciśnieniami, bronchoskopia, nebulizacja, resuscy-
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tacja krążeniowo-oddechowa, układanie pacjenta w „prone 
position”.

◆ W obsadzie personelu uwzględnienie konieczności zamiany 
zespołu bezpośrednio zaangażowanego w opiekę nad pacjen-
tem przynajmniej co 4 godziny.

◆ W opiece nad pacjentami zapewnienie zdalnego kontaktu 
zespołu bezpośrednio zaangażowanego w opiekę z osoba-
mi poza strefą zakażoną, a także zapewnienie możliwości 
natychmiastowego wsparcia zespołu zaangażowanego przy 
pacjencie.

◆ W salach chorych intensywnej terapii, szczególnie gdzie wy-
konywane są zabiegi generujące aerozol, preferowane utrzy-
manie podciśnienia.

◆ Przed przystąpieniem do wykonania poszczególnych czyn-
ności i interwencji przy pacjencie staranne przygotowanie 
niezbędnego sprzętu.

◆ Intubacja dotchawicza:
• w miarę możliwości rozważyć wczesną intubację, co zapo-

biega wystąpieniu konieczności wykonania pilnej intuba-
cji, w przypadku której istnieje ryzyko niedostatecznego 
przygotowania się zespołu,

• zabieg powinien wykonywać doświadczony lekarz - unika-
nie przedłużonej bądź powtarzanych prób intubacji,

• zalecane stosowanie videolaryngoskopu,
• po intubacji zabezpieczenie sprzętu celem wykonania de-

kontaminacji i sterylizacji - jeżeli brak jednorazowych 
zestawów laryngoskopowych,

• worek samorozprężalny, układ oddechowy respiratora lub 
aparatu do znieczulenia koniecznie zabezpieczony filtrem - 
wymiennikiem ciepła i wilgoci od pierwszego użycia przy 
pacjencie,

• do układu oddechowego podłączyć zestaw do odsysania 
w systemie zamkniętym celem uniknięcia konieczności 
rozłączania układu podczas toalety dróg oddechowych.

◆ Resuscytacja krążeniowo-oddechowa:
• zabezpieczenie w środki ochrony indywidualnej dotyczą 

wszystkich członków zespołu resuscytacyjnego,
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• rozpoczęcie czynności resuscytacyjnych możliwe dopiero 
po zastosowaniu tych środków przez członków zespołu.

◆ „Prone position”:
• wykonywana przez zespół wyćwiczony w procedurze, 

z jedną wyznaczoną osobą do koordynowania wszystkich 
czynności,

• dla dorosłego pacjenta potrzeba od czterech do sześciu osób 
dla bezpiecznej zmiany pozycji,

• przed przystąpieniem do odwracania pacjenta przygotowa-
nie niezbędnego sprzętu - udogodnienia, wałki, podkładki,

• cały zespół zabezpieczony jak do procedur generujących 
aerozole,

• pozostałe postępowanie zgodnie z przyjętą w danym miejs-
cu procedurą / standardem.

◆ Respirator / wentylacja mechaniczna:
• układ oddechowy zabezpieczony zawsze filtrem - wymien-

nikiem ciepła i wilgoci - zwracać uwagę na częstotliwość 
wymiany filtra zgodnie z zaleceniem producenta lub 
w przypadku widocznego zawilgocenia,

• stosowanie układów zamkniętych do odsysania wydzie-
liny z dróg oddechowych, unikanie rozłączania układu 
oddechowego,

• zabezpieczenie przed przypadkowym rozłączeniem układu,
• w sytuacji konieczności rozłączenia układu (np. wymiana 

filtra oddechowego), stosowanie klemowania rurki intu-
bacyjnej - utrzymanie dodatniego ciśnienia w drogach 
oddechowych, zapobieganie wydostania się aerozolu pod 
ciśnieniem z dróg oddechowych.

◆ Bronchoskopia:
• w miarę możliwości stosowanie bronchofiberoskopów jed-

norazowych,
•  stosowanie sterylnych osłon zabezpieczających miejsce 

połączenia bronchoskopu z układem oddechowym (por-
tem do wykonywania bronchoskopii), zapobiegających 
wydostawaniu się aerozolu z dróg oddechowych w czasie 
zabiegu,

• zabezpieczenie podwójnym opakowaniem zużytego sprzę-
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tu na czas transportu do kontaminacji i sterylizacji (przy 
braku bronchoskopów jednorazowych), lub wykonanie 
dezynfekcji wstępnej przez zanurzenie z użyciem środka 
o spektrum na bakterie, grzyby i wirusy, jeżeli nie można 
bezpośrednio po zabiegu przekazać sprzętu do centralnej 
sterylizatornii.

◆ Czynności pielęgnacyjne:
• stosowanie środków ułatwiających wykonywanie czynności 

pielęgnacyjnych takich jak np.: zestawy do bezwodnego 
mycia pacjenta, dedykowane zestawy do toalety jamy ust-
nej,

• przy wykonywaniu czynności pielęgnacyjnych stosowanie 
pełnego zabezpieczenia w środki ochrony indywidualnej.

◆ Zapewnienie możliwości wykonania czynności higienicznych 
personelowi po kontakcie z pacjentem z COVID-19 - toaleta 
twarzy, jamy ustnej, kąpiel pod prysznicem, zabezpieczenie 
w zamienną jednorazową odzież roboczą i obuwie.

◆ Zapewnienie miejsca odpoczynku dla personelu po okresie 
bezpośredniej opieki nad pacjentem, przed następną zmianą.

◆ Dbanie o przestrzeganie przyjętych zasad postępowania przez 
wszystkich członków zespołu.

◆ Szczególne zwrócenie uwagi na przestrzeganie podstawowych 
zasad bezpiecznego postępowania:
• przygotowanie do pracy:

• spięcie włosów, eliminacja zarostu na twarzy,
• usunięcie kolczyków, łańcuszków i inne ozdób,
• nieużywanie identyfikatorów przypinanych ani na smy-

czy.
•  przygotować ręce zgodnie z obowiązującą procedurą 

- „nic na rękach do wysokości łokcia” (zdjąć zegarek, 
obrączkę etc.),

• ręce - mycie i dezynfekcja zgodnie z obowiązująca pro-
cedurą,

• stosowanie rękawic ochronnych,
•  ograniczenie kontaktu z powierzchniami dotykowymi 

w otoczeniu pacjenta do niezbędnego minimum,
• nie korzystanie z telefonów komórkowych,
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• w trakcie pracy aż do momentu zdjęcia odzieży ochronnej 
i pozostałych środków ochrony osobistej nie dotykanie 
maski, twarzy i błon śluzowych.

Kraków 14 kwietnia 2020 r.
Stanisław Wojtan 

Konsultant Krajowy  
w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego  

i intensywnej opieki,
Polskie Towarzystwo Pielęgniarek  

Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki.

Opracowano na podstawie:
1. Zalecenia Grupy Roboczej ds. Praktyki Polskiego Towa-

rzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej 
Opieki - https://ptpaio.pl/?id=58

2. Zalecenia Grupy Roboczej Konsultanta Krajowego w dzie-
dzinie anestezjologii i intensywnej terapii - https://konsul-
tantait.gumed.edu.pl/

3. Wójtewicz M. i wsp.: COVID-19 - co dzisiaj powinien 
wiedzieć anestezjolog. Anestezjologia Intensywna Tera-
pia 2020; 52, 1, 1-9.
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Z  
alecenia COVID-19 - pielęgniarstwo diabetologiczne

Wybrane i wskazane zalecenia postępowania  
dla pielęgniarek/położnych  

pracujących z pacjentami chorymi na cukrzycę
- pacjent z podejrzeniem/zakażeniem SARS-CoV-2

Chorzy na cukrzycę nie mają większego prawdopodobieństwa 
zachorowania na COVID-19 niż osoby w populacji ogólnej. Cho-
rzy na cukrzycę posiadają ogólnie większe prawdopodobieństwo 
rozwoju ciężkich objawów i powikłań infekcji wirusowych. Jeśli 
cukrzyca jest dobrze kontrolowana, ryzyko rozwoju ciężkiej pos-
taci zakażenia COVID-19 jest podobne do tego, które obserwuje 
się w populacji ogólnej.

U osób z niedostateczną kontrolą choroby i wahaniami glike-
mii istnieje większe ryzyko rozwoju powikłań cukrzycowych. 
Obecność choroby serca lub innych powikłań poza cukrzycą 
może dodatkowo zwiększać ryzyko pacjenta związane z rozwo-
jem ciężkiej postaci COVID-19. Jest to podobna sytuacja jak w 
przypadku innych zakażeń wirusowych, która wynika z upoś-
ledzonej zdolności organizmu do walki z infekcją. Infekcja wi-
rusowa u pacjentów z cukrzycą, jak każdy ostry stan zapalny, 
może prowadzić do gwałtownego wzrostu stężenia glukozy we 
krwi i zwiększa ryzyko rozwoju cukrzycowej kwasicy ketonowej 
(CKK), dotyczy to przede wszystkim chorych na cukrzycę typu 1.

Nie są znane jakiekolwiek przyczyny, dla których ryzyko roz-
woju COVID-19 u pacjentów z cukrzycą typu 1 lub 2 miałoby 
być inne. Ważniejszy jest fakt, iż osoby z cukrzycą danego typu 
różnią się między sobą wiekiem, obecnością powikłań i sposobem 
kontroli choroby podstawowej.

Zalecenia w opiece ambulatoryjnej, stacjonarnej  
i w środowisku pacjenta dla użytkowania glukometrów  
i innych systemów do monitorowania glikemii.
Zalecenia ogólne

1. Glukometry powinny być przypisane do indywidualnej 
osoby i nie powinny być udostępniane innym. W przy-
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padku konieczności korzystania z jednego glukometru 
do pomiaru glikemii u kilku pacjentów, należy je czyścić 
i dezynfekować po każdym użyciu zgodnie z instrukcjami 
producenta, aby zapobiec przenoszeniu krwi i czynników 
zakaźnych. Jeśli producent nie określił sposobu czyszcze-
nia i dezynfekcji urządzenia, nie należy go udostępniać 
innym osobom.

2. Acetaminofen (Paracetomol) wpływa na wartości glikemii 
mierzonej przez niektóre urządzenia do monitorowania 
glikemii - CGM (Dexcom G5, MedtronicEnlite i Guar-
dian).

3. W celu zweryfikowania wyniku w przypadku niskich lub 
wysokich wartości glikemii oraz objawów nie pasujących 
do wskazań systemu ciągłego monitorowania glikemii pra-
cownik medyczny powinien wykonać dodatkowy pomiar 
glikemii z użyciem glukometru.

4. W warunkach szpitalnych do pomiaru stężenia glukozy 
preferowane są paski testowe pakowane pojedynczo. Paski 
testowe pakowane w pojemnikach po jego uszkodzeniu lub 
nieszczelności nie nadają się do użycia.

5. Po pierwszym otwarciu opakowania pasków testowych 
należy umieścić na opakowaniu datę jego otwarcia. Pro-
ducent pasków określa czas ich użytkowania od momentu 
otwarcia opakowania.

6. Przed pomiarem stężenia glukozy wykonać higienę rąk 
i oczyść miejsce nakłucia opuszki palca wodą z mydłem 
lub środkiem dezynfekującym na bazie alkoholu.

7. Do pomiaru należy użyć pierwszej kropli krwi, gdyż wie-
lokrotne wyciskanie kropli krwi powoduje rozcieńczenie 
jej płynem tkankowym.

8. W jednostkach ochrony zdrowia należy stosować bezpiecz-
ny sprzęt, tj. jednorazowe nakłuwacze.
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Zalecenia w opiece ambulatoryjnej, stacjonarnej  
i w środowisku pacjenta dla użytkowania wstrzykiwaczy 
typu pen i innych systemów do podawania insuliny  
(ciągły podskórny wlew insuliny przy użyciu osobistej 
pompy insulinowej)
Zalecenia ogólne

1. Peny są sprzętem osobistego użytku niezależnie od tego, 
czy są jednokrotnego czy wielokrotnego użycia.

2. Do iniekcji insuliny należy stosować wstrzykiwacz jej de-
dykowany, zgodny z normą ISO dla sprzętu medycznego 
oraz używać go zgodnie z dołączoną do niego instrukcją 
obsługi.

3. Wstrzykiwacz wraz z ampułką insuliny może być używany 
tylko przez jednego pacjenta, dlatego też pomimo zmiany 
igły nie należy go używać wspólnie z inną osobą.

4. Do każdego rodzaju insuliny należy używać innego pena. 
W celu uniknięcia pomyłek można zastosować peny róż-
nych kolorów, a każdy z nich powinien być wyraźnie 
opisany - imieniem, nazwiskiem i datą włożenia wkładu 
z zwidoczną nazwą insuliny.

5. Wstrzykiwacz typu pen powinien być używany i przecho-
wywany w temperaturze pokojowej.

6. Insulinę aktualnie używaną przechowuje się w temperatu-
rze pokojowej zgodnie z zaleceniami producenta umiesz-
czonymi na ulotce dołączonej do opakowania i/lub z Cha-
rakterystyką Produktu Leczniczego (ChPL) przez czas nie 
dłuższy niż 4-6 tygodni.

7. Igły do wstrzykiwaczy typu pen w placówkach ochrony 
zdrowia są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego 
użytku.

8. Prawidłowa technika iniekcji insuliny wstrzykiwaczem 
typu pen jest jednym z czynników wpływających na wy-
równanie glikemii i redukcję powikłań skórnych.

9. Przygotować wstrzykiwacz z insuliną - wykonać higienę 
rąk, zdjąć nasadkę wstrzykiwacza, zdezynfekować gumowy 
korek na ampułce z insuliną, odczekać aż środek antysep-
tyczny wyschnie, założyć wcześniej dobraną jałową igłę, 
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wypełnić igłę insuliną poprzez wystrzyknięcie 1 jednostki 
insuliny lub ilości wskazanej w instrukcji do wstrzykiwa-
cza.

10. Zestaw infuzyjny w terapii ciągłym podskórnym wlewem 
insuliny (CPWI) przy użyciu osobistej pompy insulinowej 
należy zmieniać planowo co 24-72 godziny.

11. Podczas instalacji zestawu infuzyjnego należy przestrze-
gać zasad aseptyki i antyseptyki.

12. Zestawy infuzyjne należy regularnie wymieniać zgodnie 
z zaleceniami producenta, aby zapewnić właściwe wchła-
nianie insuliny, zredukować ryzyko infekcji i podrażnień 
skóry.

13. Przed podaniem insuliny wykonać higienę rąk i zdezyn-
fekować miejsce wstrzyknięcia środkiem dezynfekującym 
na bazie alkoholu.

Zalecenia w opiece nad pacjentem z cukrzycą podejrzanym  
o zakażenie lub u którego stwierdzono zakażenie SARS-
CoV-2:
Personel podczas wykonywania wszystkich czynności przy pa-

cjencie, u którego podejrzewa się lub stwierdzono zakażenie 
SARS-CoV-2:

■ stosuje środki ochrony indywidualnej: maskę chirurgicz-
ną, gogle/przyłbice, jednorazowy fartuch wodoodporny 
z długimi rękawami, jedna para rękawic jednorazowych, 
czapkę, obuwie pełne-zmywalne

■ stosuje zasady bezpiecznego ubierania się i rozbierania
■ wszystkie działania/zlecenia muszą być przemyślane i za-

planowane aby jak najmniej osób miało kontakt z pac-
jentem, a czas kontaktu był jak najkrótszy

■ drzwi do sali pacjenta muszą być zamknięte
■  pielęgniarka zabezpiecza pacjenta w: wstrzykiwacze 

z insuliną dokładnie opisane z nazwą insuliny i godzi-
ną kiedy ma być podana insulina, jednorazowe igły do 
podania insuliny przekazane pacjentowi na czas 7 dni; 
gaziki jałowe, płyn dezynfekcyjny, pudełko na odpady 
medyczne - są dostępne przy pacjencie
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■ pielęgniarka zabezpiecza pacjenta w: tabletki glukozy, 
glukozę w żelu na wypadek lekkiej hipoglikemii; wodę 
do picia (w okresie choroby zaleca się nawadnianie or-
ganizmu) - środki te są dostępne przy pacjencie

■ zestawy infuzyjne do osobistej pompy insulinowej za-
bezpiecza sam pacjent - osprzęt ten znajduje się przy 
pacjencie

■ jeżeli pacjent jest przeszkolony, w stanie ogólnym dobrym, 
w porozumieniu z personelem medycznym samodzielnie 
wykonuje podawanie insuliny wstrzykiwaczem, samo-
dzielnie zmienia zestaw infuzyjny do osobistej pompy 
insulinowej, samodzielnie obsługuje pompę insulinową

■ lekarz zleca pisemnie, pielęgniarka odnotowuje fakt po-
dania insuliny przez pacjenta w dokumentacji medycz-
nej, która jest przechowywana w punkcie pielęgniarskim 
lub gabinecie lekarskim

■ pacjent z infekcją wirusową, podwyższoną temperatu-
rą ciała może wymagać zwiększenia dawek podawanej 
insuliny oraz częstszych pomiarów temperatury ciała

■ do pacjenta w ciężkim stanie oprócz lekarza, wchodzi 
również pielęgniarka, i wspólnie wykonują wszystkie 
zlecenia. Ilość zleceń stałych musi być przemyślana 
i ograniczona do minimum. Najważniejsza jest współ-
praca Zespołu

■ należy obowiązkowo dezynfekować sprzęt do podawania 
insuliny (wstrzykiwacze, pompy insulinowe). Jeżeli pac-
jent korzysta ze swojego sprzętu wystarczy dezynfekcja 
1 raz na dobę, jeżeli czynności na sprzęcie wykonuje 
pielęgniarka/położna to dezynfekcja sprzętu jest po każ-
dorazowym kontakcie ze sprzętem

Uwaga pierwsza!
1. Insulina podawana we wlewie dożylnym powinna być 

użytkowana zgodnie z zasadami ujętymi w ulotce do leku.
2. Ustawienie pompy infuzyjnej oraz miejsce wprowadzenia 

kaniuli dożylnej powinno być sprawdzane na początku 
dyżuru, podczas zmiany dyżurów oraz przy każdej zmianie 
strzykawki/linii infuzyjnej.
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Uwaga druga!
1. Służby ratunkowe, ratownicy medyczni, służby mundu-

rowe, transportując pacjenta z cukrzycą u którego podej-
rzewa się zakażenie SARS-CoV-2: do szpitala, powinny 
wziąć również z domu niezbędny osobisty sprzęt pacjenta 
do monitorowania i leczenia cukrzycy.

Informacje do przekazania pacjentowi  
przez pielęgniarkę/położną do opieki domowej

1. Często myj ręce
Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli 
nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami 
na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia 
wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego 
częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

2. Podczas powitania unikaj uścisków i podawania dłoni
W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą 
być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymaj się od uścisków, 
całowania i podawania dłoni na powitanie.

3. Unikaj płatności gotówką, korzystaj z kart płatniczych
Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wi-
rusy i bakterie. W miarę możliwości unikaj płatności gotów-
ką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej.

4. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanie-
czyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanie-
czyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie wi-
rusa z powierzchni na siebie.

5. Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe
Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, 
włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane 
z użyciem wody z detergentu lub środka dezynfekcyjnego. 
Wszystkie miejsca, z których często korzystają ludzie powin-
ny być starannie dezynfekowane.

6. Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego 
podczas spożywania posiłków
Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gro-
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madzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie prze-
cieraj lub dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotny-
mi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). 
Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas 
spożywania posiłków.

7. Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy
Należy zachować co najmniej 1-1,5 metra odległości z osobą, 
z która rozmawiamy, twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub 
ma gorączkę.

8. Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym 
łokciem lub chusteczką - jak najszybciej wyrzuć chusteczkę 
do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody 
lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). 
Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega roz-
przestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

9. Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu
Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej 
żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 por-
cji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. 
Codziennie wypijaj ok. 2 litrów płynów (najlepiej wody). Do-
świadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby 
robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania 
się koronawirusa.

10. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie
Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania 
nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych 
źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które pu-
blikowane są na stronach internetowych gis.gov.pl i gov.pl/
koronawirus. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzę-
dzie w walce z koronawirusem.

11. Noś identyfikatory (opaska na rękę, karta ratownicza, karta 
I.C.E./ICE (ang. in case of emergency - w nagłym wypadku). 
Karta I.C.E. (ICE) informuje ratowników, do kogo powinni 
zadzwonić w razie wypadku lub nagłego zdarzenia. 
Stosowana przeważnie w dwóch formach:
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12. W książce adresowej telefonu komórkowego jako kontakt 
ICE wpisuje się numer telefonu wybranej osoby. Jeśli takich 
osób jest kilka, oznacza się je jako ICE 1, ICE 2 itd.,

13. Na kartoniku wielkości wizytówki wpisuje się imię, nazwi-
sko i numer kontaktowy najbliższych osób (i to jest „karta 
ICE” - „w razie wypadku”). Kartę powinno się nosić cały 
czas przy sobie, ale nie w portfelu.

14. Noś przy sobie węglowodany proste (glukoza tabletki, glu-
koza płynna) i dodatkową kanapkę.

15. Miej zawsze przy sobie sprzęt do pomiaru glikemii i glu-
kagon na konieczność podania.

16. Jeśli zaobserwujesz spadek stężenia glukozy (poniżej 70 mg/
dl lub zalecanego docelowego przedziału glikemii), spożyj 
15 gramów łatwo przyswajalnych cukrów prostych w formie 
tabletki zawierającej glukozę, glukozę płynną lub napój sło-
dzony glukozą. Skontroluj poziom cukru za 15 minut, aby 
upewnić się, czy poziom glikemii wzrasta. Wykonuj dodatko-
we oznaczenia stężenia glukozy w ciągu dnia i w nocy (zaz-
wyczaj co 2-3 godziny; jeśli używasz urządzenia do ciągłego 
monitorowania glikemii [CGM], często sprawdzaj odczyty).

17. Jeśli stwierdzisz u siebie wysokie stężenie glukozy (powyżej 
250 mg/dl) więcej niż w 2 kolejnych oznaczeniach, sprawdź 
stężenie ketonów w moczu, ketonów we krwi, aby uniknąć 
rozwoju kwasicy ketonowej.

18. Jeśli w teście paskowym stwierdzisz średnie lub wysokie 
stężenie ketonów (ewentualnie ślad lub niski poziom ketonów 
zgodnie ze wskazówkami lekarza), niezwłocznie skontaktuj 
się z gabinetem lekarza.

19. Otwieraj okna i często wietrz pomieszczenia domowe.

20. Pozostawanie pacjenta w domu może wiązać się z ograni-
czeniem aktywności fizycznej co może wpływać na warto-
ści glikemii. Wskazana jest aktywność fizyczna realizowana 
przez pacjentów w warunkach domowych.
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Aby uzyskać więcej informacji, należy dzwonić na numer in-
folinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania 
w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem - 800 190 590.

Listę wszystkich stacji sanitarno-epidemiologicznych (woje-
wódzkich i powiatowych) można znaleźć na stronie GIS.

Listę szpitalnych oddziałów chorób zakaźnych działających 
na terenie całego kraju znaleźć można na stronie Ministerstwa 
Zdrowia.

Zalecenia ulegają dynamicznym zmianom więc należy spraw-
dzać regularnie komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego 
i Ministerstwa Zdrowia w związku z dynamicznie zmieniającą 
się sytuacją epidemiologiczną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 
i pos tępować zgodnie z algorytmem kwalifikacji chorych do dal-
szego postępowania, jeżeli wystąpił kontakt z osobą z podejrze-
niem zakażenia koronawirusem.

Polska Federacja Edukacji w Diabetologii 
Konsultant krajowy  

w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego

Opracowały 2 kwietnia 2020 r.: 

Alicja Szewczyk, Ewa Kobos, Agnieszka Karczewska

Opracowano na podstawie:

1. Zaleceń w opiece diabetologicznej Polskiej Federacji Eduka-
cji w Diabetologii, konsultantów krajowych w dziedzinach: 
pielęgniarstwa, pielęgniarstwa diabetologicznego, pielęgniar-
stwa ginekologicznego i położniczego oraz pielęgniarstwa 
epidemiologicznego. Dostęp: 31.03.2020.
http://www.pfed.org.pl/uploads/1/9/9/8/19983953/procedury-

-diabetologia_2018-bez_reklam.pdf

2.  Wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspek-
tora Sanitarnego, aktualnych ustaw i zarządzeń na dzień 
31.03.2020 roku.

3. Wytycznych przygotowanych przez Polskie Towarzystwo 
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Diabetologiczne na bazie Zaleceń Amerykańskiego Towa-
rzystwa Diabetologicznego (31.03.2020) 
https://cukrzyca.info.pl/aktualnosci/nowy_koronawirus_

sars_cov_2_covid_19_a_cukrzyca
4. IDF Europe. Information on corona-virus disease 2019 (CO-

VID-19) outbreak and guidance for people with diabetes Do-
stęp: 31.03.2020. 
https://idf.org/images/IDF_Europe/Information_on_Coro-

naVirus_Disease_2019__COVID-19_outbreak_and_gu-
idance_for_people_with_diabetes_-_Final.pdf

5. IDF Europe. How to manage diabetes during an illness? 
“SICK DAY RULES” Dostęp: 31.03.20. 
file:///C:/Users/wum/Downloads/IDFE-Sick-day-manage-

ment%20(1).pdf
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Z  
alecenia COVID-19 - pielęgniarstwo rodzinne

Wytyczne  
do stosowania przez pielęgniarki POZ  
w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce i stale rosną-
cą liczbą zachorowań na COVID-19 - chorobę wywołaną przez 
wirusa SARS-CoV-2 wprowadza się dla pielęgniarek POZ wy-
tyczne, których należy bezwzględnie przestrzegać podczas reali-
zacji świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie pielęgniarka POZ.

Organizacja pracy pielęgniarki POZ  
w czasie ogłoszonej epidemii  
koronawirusa SARS-CoV-2

Zaplanuj pracę w ciągu dnia na:
1. Wizyty domowe - tylko pacjenci wymagający pilnej wizyty 

domowej w przypadkach uzasadnionych medycznie- po 
wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

2. Wizyty w gabinecie pielęgniarki POZ- minimalizuj wi-
zyty - tylko pacjenci z pilnym skierowaniem na zabiegi 
pozostające w kompetencji pielęgniarki POZ.

3. Teleporady w gabinecie pielęgniarki POZ.
Wizyty domowe:

1. Ogranicz wizyty domowe do wizyt niezbędnych, wyłącz-
nie do pacjentów pilnych! Zminimalizuje to ryzyko dla 
Ciebie i pacjenta transmisji infekcji COVID-19.

2. Pacjent stabilny powinien być poinformowany poprzez 
rozmowę telefoniczną o możliwości konsultacji z pielęg-
niarką rodzinną metodą teleporady z wykorzystaniem 
systemów teleinformatycznych lub innych systemów 
łączności. Pacjent powinien otrzymać również infor-
mację o możliwości otrzymania kodu do e-recepty oraz 
środków pomocniczych poprzez łączność telefoniczną.

3. Wszystkie wizyty domowe wynikające ze zlecenia le-
karza oraz te pozostające w kompetencji pielęgniarki 
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POZ, powinny być poprzedzone wcześniej wywiadem 
telefonicznym, z pacjentem lub jego rodziną.
Wiedza zdobyta podczas wywiadu epidemiologicznego 
telefonicznego pozwoli na podjęcie szczególnych środ-
ków ostrożności podczas wizyty domowej oraz pozwoli 
na dokładne zaplanowanie działań podczas wizyty do-
mowej. 
W rozmowie telefonicznej zadaj pytania:

- czy ktoś z domowników w okresie ostatnich 14 dni 
przebywał w rejonie transmisji koronawirusa?

- czy w ostatnich 14 dniach pacjent miał kontakt z osobą, 
która wróciła z kraju transmisji koronawirusa?

- czy w okresie ostatnich 14 dni pacjent miał kontakt 
z osobą, u której potwierdzono zakażenie koronawi-
rusem SARS CoV-2?

- czy pacjent lub ktoś z domowników obserwują u siebie 
objawy ostrej infekcji dróg oddechowych - jak gorączka 
po wyżej 38°C. kaszel, duszność, trudności w oddy-
chaniu?

Jedna z tych odpowiedzi twierdząca powoduje, że pilna 
wizyta domowa pielęgniarki rodzinnej musi odbyć się 
bezwzględnie z zastosowaniem środków ochrony indy-
widualnej - zgodnych z wytycznymi GIS i WHO.

Uwaga! Jeżeli pacjent informuje pielęgniarkę, że sam lub 
inna osoba z domowników ma gorączkę powyżej 38°C, 
kaszel, trudności w oddychaniu - proszę ustalić w po-
rozumieniu z lekarzem POZ- teleporadę lekarza POZ.
Lekarz POZ podejmie wówczas decyzję co dalej z pac-
jentem. Natomiast, gdy pacjent informuje, że jest z kon-
taktu, a nie ma objawów (pacjent bezobjawowy) powi-
nien otrzymać informację od pielęgniarki POZ o ko-
nieczności kontaktu telefonicznego ze stacją SANEPID 
(proszę podać pacjentowi telefon do SANEPID).

Przed wizytą domową przygotuj zestaw środków ochro-
ny indywidualnej.

Pamiętaj że brak dostępności do środków ochrony in-
dywidualnej powoduje, że wizyta domowa powinna 
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zostać przełożona do czasu otrzymania lub wyposa-
żenia pielęgniarkę w środki ochrony indywidualnej!!!

Nie narażaj siebie na zakażenie i przymusową izolację.
Pozbawisz przez to innych pacjentów opieki, której prze-

cież potrzebują!
Zalecany zestaw środków ochrony indywidualnej, dla personelu 

opiekującego się osobą chorą lub podejrzaną o zakażenie:
1. Trzy czerwone plastikowe worki - ponumeruj worki 1,2,3;
2. Jeden worek plastikowy w innym kolorze;
3. Dwie pary rękawiczek;
4. Maska twarzowa z filtrem HEPA, ewentualnie chirur-

giczna;
5. Fartuch ochronny nieprzesiąkliwy (lub flizelinowy je-

żeli wizyta jest dedykowana wykonaniu iniekcji, innych 
zabiegów z przerwaniem ciągłości tkanek);

6. Gogle lub przyłbica;
7. Preparat do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu;
8. Pamiętaj o związaniu lub upięciu włosów;

Do wizyty domowej przygotuj tylko niezbędny i potrzeb-
ny do wykonania świadczenia zdrowotnego sprzęt.

Organizacja wizyty domowej:
1. Umów telefonicznie wizytę domową;
2. Zbierz wywiad epidemiologiczny zgodnie z procedurą 

wskazaną wyżej. Zbierz potrzebne informacje w celu 
zaplanowania wizyty;

3. Poproś rodzinę lub pacjenta o wywietrzenie pokoju, 
w którym przebywa chory bezpośrednio przed wizytą;

4. Poproś aby w pokoju pacjenta podczas wizyty przebywał 
tylko pacjent, bez rodziny;

5. Poproś aby pacjent miał założoną maskę jednorazową 
w trakcie pielęgniarskiej wizyty, w sytuacji gdy jej nie 
posiada, a wynika to z przeprowadzonej wcześniej roz-
mowy telefonicznej, weź ze sobą dodatkową maskę. Jeśli 
nie ma takiej możliwości poproś pacjenta, aby zasłonił 
usta i nos np. ręcznikiem;
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6. Ciąg komunikacyjny do miejsca, w którym przebywa 
chory powinien być drożny, drzwi do pokoju chorego 
otwarte;

7. Załóż środki ochrony indywidualnej zaraz po wejściu 
do domu;
Zastosuj poniższy algorytm zakładania środków ochrony 
osobistej:
A. Swoje wierzchnie ubranie włóż do worka foliowego 

innego koloru niż czerwony.
B. Pamiętaj o zasadzie : „nic po niżej łokcia” co oznacza, 

że nie możesz mieć na ręku zegarka, pierścionków, in-
nych ozdób na nadgarstkach.

C. Zepnij włosy.
D. Przed założeniem środków ochrony indywidualnej, 

zdezynfekuj ręce i nadgarstki roztworem na bazie al-
koholu zgodnie z instrukcją producenta.

E. Załóż pierwsze rękawice (wewnętrzne).
6. Załóż fartuch ochronny, mankiety powinny zachodzić 

na pierwsze rękawice.
F. Załóż maskę ochronną z filtrem HEPA przykładając 

starannie do twarzy w okolicy ust i nosa i rozłóż ją tak, 
by dobrze przywierała (bez żadnych szczelin pomiędzy 
twarzą a maską), zlokalizuj metalowy pasek i rozmieść 
na twarzy tak, by środek był w okolicach nosa.
Jeżeli nie posiadasz maski z filtrem HEPA , zastępczo 
załóż maskę chirurgiczną i dopasuj metalowy klips 
na nosie.

G. Załóż okulary ochronne (gogle) lub przyłbicę.
H. Załóż rękawice zewnętrzne (drugie).

Nigdy nie dotykaj maseczki w trakcie jej noszenia.
Pamiętaj! w domu chorego masz ograniczone możli-

wości bezpiecznej wymiany maseczki.

8. Wizyta powinna trwać jak najkrócej, maksymalnie 15 
minut.

9. Wszystkie zalecenia po wizycie powinny być omówione 
poprzez teleporadę
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10. Zdejmij środki ochrony osobistej stosując poniższy 
algorytm:

Algorytm zdejmowania środków ochrony osobistej
A.  Zdejmij zewnętrzne rękawice wraz z fartuchem 

ochronnym i umieść natychmiast w 1 czerwonym 
worku;

B. Zdejmij gogle lub przyłbicę i natychmiast umieść w 2 
czerwonym worku (po powrocie z wizyty będziesz mu-
siała je umyć i zdezynfekować);

C. Zdezynfekuj rękawice wewnętrzne;
D. Zdejmij maskę ochronną twarzową,(jeżeli użyłaś ma-

ski z filtrem HEPA pamiętaj aby najpierw zdjąć taśmy 
nagłowia potyliczną i szyjną i trzymając czaszę maski 
odsuń maskę od twarzy zdejmując ją - umieść natych-
miast w 1 czerwonym worku;

E. Zdejmij wewnętrzne rękawice i umieść w 1 czerwo-
nym worku;

F. Worek zwiń i włóż do 3 czerwonego worka;
G. Zamknij szczelnie tak aby w trakcie jazdy samocho-

dem brudne akcesoria nie miały możliwości prze-
mieszczania się;

H. Zdezynfekuj dłonie i nadgarstki preparatem na bazie 
alkoholu zgodnie z instrukcją producenta;

I. Pamiętaj o dezynfekcji sprzętu, który użyłaś podczas 
udzielania świadczenia;
Pamiętaj, że Pacjent, który wymaga pilnej wizyty pielę-
gniarki rodzinnej - uzasadnionej jego stanem zdrowia, 
nie może pozostać bez opieki!
Na bieżąco śledź wytyczne Głównego Inspektora Sa-
nitarnego, ogłoszenia i komunikaty Ministra Zdrowia!
Sytuacja zmienia się dynamicznie.

Realizacja świadczeń pielęgniarskich w gabinecie pielęgniarki 
POZ w trakcie epidemii koronawirusa:
1. Umieść informacje w widocznym miejscu o dostępności 

świadczeń pielęgniarskich w gabinecie pielęgniarki POZ 
- harmonogram.

2. Realizacja zabiegów pozostających w kompetencji pie lęg-
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niarki POZ odbywa się zgodnie z ustalonym i podanym 
do wiadomości pacjentów harmonogramem.

3. Każdy pacjent wymagający pilnej realizacji świadczeń 
pielęgniarskich musi być przyjęty z zachowaniem bezpie-
czeństwa - przeprowadź wywiad epidemiologiczny doty-
czący wirusa SARS-CoV-2, w celu oceny ryzyka COVID-19 
(schemat jak wyżej).

4. Świadczenia wykonuj z założeniem środków ochrony in-
dywidualnej.

5.  Pacjent do gabinetu pielęgniarki POZ powinien wejść 
w maseczce ochronnej, przekaż maseczkę ochronną pac-
jentowi natychmiast po wejściu do przychodni.

6. Wizyta powinna trwać krótko.
7. Wywietrz gabinet po każdym pacjencie.
8. Nie zapominaj o częstym myciu rąk oraz dezynfekcji.
9. Dezynfekuj klamki oraz miejsca dotykowe kilka krotnie 

w ciągu dnia.
10. Pamiętaj o dezynfekcji sprzętu, który używasz - gluko-

metr, stetoskop oraz każdy inny.
Wszystko dokumentujemy w indywidualnej dokumentacji 
medycznej pacjenta.

Teleporady w gabinecie pielęgniarki POZ:
1. Przygotuj się do teleporady, przygotuj dokumentację pac-

jenta.
2. Zbierz dokładny wywiad, zdefiniuj problemy.
3. Udzielaj teleporady jednoczasowo tylko jednemu pacjen-

towi.
4. Udzielanie kilku teleporad jednocześnie - grozi popełnie-

niem błędu!
5. Jeżeli udzielasz teleporady a w trakcie przyszedł pacjent do 

gabinetu, poproś aby zaczekał. Udzielanie jednoczasowo 
dwóch konsultacji obarczone jest błędem!

6. Zawsze pytaj pacjenta czy dobrze zrozumiał, to o czym 
rozmawialiście.

7. Formułuj jasno zalecenia i upewniaj się czy pacjent będzie 
je stosował.

SARS-CoV-2 - zalecenia konsultantów
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8. Edukuj pacjenta, monitoruj telefonicznie efekty edukacji.
9. Kontroluj. Jeżeli wydałaś zalecenia, poproś aby pacjent 

dzwonił i zwrotnie informował o realizacji zaleceń.
Jeżeli to możliwe poproś o przysłanie zdjęcia, aby się 
upewnić, że nie doszło do błędu .
Wszystkie teleporady muszą być udokumentowane w in-
dywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta.
Ważne - pamiętaj o wpisaniu również godziny teleporady.

Może się zdarzyć, że będziesz zmuszona poddać się obowiązko-
wej kwarantannie. W domu masz małe dzieci lub osobę starszą, 
poproś Wojewodę z Twojego terenu o wskazanie miejsca odbycia 
kwarantanny poza domem.

Masz takie prawo.
Telefon znajdziesz na stronie Zarządzania Kryzysowego właś-

ciwego Urzędu Wojewódzkiego.

W Okręgowych Izbach Pielęgniarek i Położnych istnieje moż-
liwość rozmowy z psychologiem. Jeżeli potrzebujesz pomocy 
- skontaktuj się z Twoją Okręgową Izbą a otrzymasz pomoc psy-
chologiczną.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie uruchomiło porady dla 
pielęgniarek. Masz wątpliwości - zadzwoń i upewnij się abyś czuła 
się bezpieczna - tel. 22 398 18 72

Uwagi:
1. Podstawą wszelkich działań pielęgniarki jest postępo-

wanie zgodne z procedurami przewidzianymi dla pos-
tępowania z pacjentami chorymi na choroby zakaźne 
układu oddechowego.

2. W przypadku podjęcia przez pielęgniarkę podejrzenia 
o zakażenie koronawirusem (np. w wyniku postępowa-
nia niezgodnego z ww. procedurami lub wystąpienia 
zdarzenia ryzykownego), wskazane jest przeprowadzenie 
badania w kierunku koronawirusa.

3. Badanie może być przeprowadzone dla personelu me-
dycznego bez konieczności pojawienia się typowych ob-
jawów jak gorączka, kaszel, duszność.
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4.  Badanie można przeprowadzić dopiero na następny 
dzień po zaobserwowaniu objawów (optymalny punkt 
pobrania materiału gwarantujący 95% wiarygodności 
wyniku).

5. Jedynie badanie przeprowadzone w 7 dniu (co wynika 
z okresu wylęgania 2-14 dni, średnio 5-7 dni) od wys-
tąpienia zdarzenia o wysokim ryzyku kontaktu, może 
potwierdzić lub wykluczyć zakażenie SARS- CoV-2

6. Badanie polega na pobraniu próbki (głęboki wymaz 
z gardła) wyłącznie przez delegowane i wykwalifiko-
wane w tym kierunku osoby, z zachowaniem przyjętych 
procedur.

7. Wynik ujemny badania na zakażenie SARS-CoV-2 w po-
danym terminie (7 dni od zdarzenia - połowa okresu 
kwarantanny) lub w terminie późniejszym należy in-
terpretować, jako brak zakażenia.

8. Po uzyskaniu wyniku ujemnego pielęgniarka może nie-
zwłocznie wrócić do pracy, obserwując swój stan zdro-
wia.

Konsultant Krajowy  
w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego 

Beata Ostrzycka
Data 31.03.20
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Z  
alecenia COVID-19 - pielęgniarstwo pediatryczne

Zalecenia Krajowego Konsultanta  
w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego  

dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania  
/higienistek szkolnych/pielęgniarek pediatrycznych dotyczące 

bezpieczeństwa opieki nad uczniami oraz dziećmi  
przebywającymi w przedszkolach i żłobkach na okres 

epidemii koronawirusa SARS-CoV-2  
po wznowieniu tradycyjnej nauki w szkołach

W przypadku podjętej decyzji Rządu o wznowieniu nauki 
w szkołach oraz wznowienia opieki w przedszkolach i żłobkach 
metodą tradycyjną oraz decyzji o wznowieniu opieki profilak-
tycznej nad uczniami w środowisku nauczania i wychowania 
realizowanej przez pielęgniarki środowiska nauczania i wycho-
wania/higienistki szkolne/pielęgniarki pediatryczne zaleca się 
przyjąć następujące zasady postepowania:

1. Gabinet profilaktyczny powinien być wyposażony w środki 
do dezynfekcji powierzchni, środek do dezynfekcji rąk, ręka-
wice diagnostyczne, maseczki chirurgiczne, maski z filtrem 
FFP2 lub FFP3, okulary ochronne lub przyłbice, fartuchy 
flizelinowe ochronne, fartuchy barierowe wodoodporne.

2. W ramach udzielanych świadczeń w gabinecie profilaktycz-
nym powinien przebywać tylko jeden uczeń/dziecko, który 
powinien zdezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do 
gabinetu.

3. W czasie realizacji świadczeń profilaktycznych takich jak: 
realizacja testów przesiewowych, sprawowanie opieki poprze-
siewowej oraz czynne poradnictwo nad uczniami/dziećmi 
z problemami zdrowotnymi, pielęgniarka poza rutynowymi 
zasadami higieny rąk, powinna zastosować następujące środ-
ki ochrony osobistej: maska chirurgiczna, okulary ochronne 
lub przyłbica, rękawice, jednorazowy fartuch flizelinowy.

4. W ramach udzielania pomocy przedlekarskiej w przypad-
ku nagłych zachorowań, urazów i zatruć oraz sprawowania 
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opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełno-
sprawnością, w tym w ramach realizacji świadczeń pielęg-
niarskich, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do 
wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole, pielęgniarka 
poza rutynowymi zasadami higieny rąk, powinna zastosować 
następujące środki ochrony osobistej: maska chirurgiczna, 
okulary ochronne lub przyłbica, rękawice, jednorazowy far-
tuch flizelinowy.

5. Realizowany przez pielęgniarkę/higienistkę program edu-
kacji zdrowotnej, powinien poza standardowymi treściami, 
zawierać przede wszystkim zasady minimalizacji ryzyka 
transmisji infekcji wirusowych w tym infekcji koronawi-
rusem SARS-CoV-2. Szkoła/przedszkole/żłobek powinny 
zabezpieczyć środki do dezynfekcji rąk dla uczniów/dzieci/
opiekunów i pracowników.

6. W kontaktach bezpośrednich (innych niż udzielanie świad-
czeń zdrowotnych) w środowisku szkoły/przedszkola/żłobka 
należy przestrzegać dystansu min. 1,5- 2 m. W kontaktach 
z gronem pedagogicznym, rodzicami w miarę możliwości 
minimalizować kontakty bezpośrednie zamieniając je na po-
rady telefoniczne. W kontaktach bezpośrednich stosować 
maskę chirurgiczną. 

7. Należy opracować zasady sprzątania gabinetu profilaktycz-
nego i dezynfekcji powierzchni (w tym m.in. dezynfekcja 
blatów, klamek, używanego sprzętu medycznego, telefonu 
z częstotliwością 2 razy dziennie). Nie stosować aerozoli. 
Stosować częste wietrzenie gabinetu.

8. W przypadku stwierdzenia objawów infekcji sugerujących 
podejrzenie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 u ucz-
nia, pracownika szkoły/przedszkola/żłobka tj. gorączka pow. 
38 stopni, kaszel, duszność, inne objawy infekcji górnych dróg 
od dechowych, należy skierować osobę chorą do domu oraz 
zalecić kontakt z odpowiednim Powiatowym Inspektorem 
Sanitarnym, który pokieruje dalszym postępowaniem oraz 
zgłosić podejrzenie telefonicznie do Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego. Sposób postępowania z osobami z kontaktu 
ok reśla Powiatowy Inspektor Sanitarny, z którym pielęg-
niarka i dyrektor szkoły/przedszkola/żłobka powinni być 
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w kontakcie i realizować jego zalecenia. W przypadku wy-
magającym pilnej interwencji medycznej należy zadzwonić 
pod nr 112 - dyspozytor podejmie decyzję o transporcie pa-
cjenta dedykowanym transportem „COVID-19”. Ucznia na-
leży odizolować do czasu przybycia opiekuna. Pielęgniarka/
higienistka powinna polecić uczniowi/pracownikowi szkoły/
przedszkola/żłobka nałożenie maseczki.
Dyrektor szkoły/przedszkola/żłobka powinien wyznaczyć 
pokój, w którym uczeń/dziecko będzie odizolowane do czasu 
przybycia opiekuna. Uczeń/dziecko/pracownik nie powinien 
opuszczać budynku podczas przerwy międzylekcyjnej lub 
jeśli to możliwe opuścić budynek innym wyjściem znajdu-
jącym się najbliżej pokoju, w którym został odizolowany. 
Pomieszczenie, po opuszczeniu go przez ucznia/dziecko, 
powinno być zdezynfekowane i przewietrzone.

9. Podczas udzielania świadczeń u ucznia/dziecka/pracownika, 
u którego objawy sugerują podejrzenie zakażenia koronawi-
rusem SARS-CoV-2, pielęgniarka poza rutynowymi zasa-
dami higieny rąk, powinna zastosować następujące środki 
ochrony osobistej: maska z filtrem FFP2 lub FFP3, okulary 
ochronne lub przyłbica, rękawice, jednorazowy fartuch ba-
rierowy wodoodporny.

10. Nie rekomenduje się stosowania u uczniów profilaktyki 
fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów 
preparatami fluorkowymi w warunkach szkolnych.

Konsultant Krajowy  
w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego  

dr n.med. Krystyna Piskorz-Ogórek

Aktualizacja z dnia 08.05.2020 r.
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Z  
alecenia dla instrumentariuszek SARS-CoV-2

SARS-CoV-2   
zalecenia dla instrumentariuszek  

i pielęgniarek operacyjnych

MZ opublikowało zalecenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Instrumentariuszek dla pielęgniarek operacyjnych pracujących 
przy operacjach pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym 
zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Nie oddają one całości opieki 
pielęgniarek operacyjnych. Charakter tej opieki został opisany 
w standardach pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie 
pielęgniarstwa operacyjnego i obowiązują one również podczas 
opieki nad pacjentem z podejrzeniem lub potwierdzonym zaka-
żeniem wirusem SARS-CoV-2. Celem dokumentu jest wskazanie 
dodatkowych zachowań i podkreślenie tych aspektów opieki, 
które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa operowanego 
pacjenta i personelu.

Zalecenia nie uwzględniają wszystkich rozwiązań architek-
tonicznych występujących w blokach operacyjnych w Polsce. 
Należy zatem dostosować je do swoich warunków lokalowych. 
Zdaniem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek 
należy pracować według procedur obowiązujących w danych 
jednostkach w sytuacji kontaktu z pacjentem zakażonym lub 
podejrzanym o zakażenie patogenem alarmowym.

Niedopuszczalne są praktyki delegowania personelu do pracy 
w dwóch jednostkach organizacyjnych danego szpitala podczas 
jednego dyżuru (na przykład delegowanie pielęgniarek opera-
cyjnych do pracy w oddziale, czy na SOR, a potem powrotu na 
blok operacyjny).

Zalecenie podzielono na 3 części: faza przedoperacyjna, śród-
operacyjna i pooperacyjna. Oprócz tego znalazły się procedury 
związane ze sprzątanie sali operacyjnej po operacji u pacjenta 
podejrzanego o zakażenie lub zakażonego wirusem SARS-CoV-2, 
w których przypomniano, że pielęgniarki operacyjne odpowia-
dają za przeprowadzenie dezynfekcji w sali operacyjnej wnętrza 
szaf/szuflad, w których są umieszczone wyroby medyczne.
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Z  
alecenia COVID-19 - pielęgniarstwo psychiatryczne

Bieżące i wybrane zalecenia  
w opiece pielęgniarskiej  

w psychiatrii i leczeniu uzależnień.

• Należy śledzić nowe wytyczne w zapobieganiu zakażeniu 
i postępowaniu z chorym z COVID-19 (strony rządowe oraz 
Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS)).

• Należy tworzyć na bazie wytycznych rządowych i Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego procedury i algorytmy działań, 
w tym opierać na zatwierdzonych przez Departament Pielęg-
niarek i Położnych, GIS, towarzystwa naukowe wytycznych.

•  Pacjent podejrzany (patrz normy kwalifikacji COVID-19 
- załącznik D) o zakażenie wymaga izolacji z zachowaniem 
procedur reżimu sanitarnego według zaleceń GIS.

• W chwili potwierdzenia zakażenia COVID-19 pacjent jest 
przekazywany do szpitala wyznaczonego do opieki nad pac-
jentami z COVID-19 (procedury zgodne z wytycznymi GIS, 
(przydatny link: https://www.mp.pl/covid19/covid19-kompen-
dium/228368,jakie-sa-zasady-postepowania-z-pacjentem-z-
podejrzeniem-zakazenia-sars-cov-2).

• Podczas opieki nad pacjentem unieruchomionym z przyczyn 
zawartych w Ustawie o ochronie zdrowia psychicznego i gdy 
istnieje jednocześnie ryzyko zakażenia COVID-19, należy 
zachowywać procedury wynikające z Rozporządzenie Mi-
nistra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie stosowa-
nia przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami 
psychicznymi i ustawy o ochronie zdrowia psychicznego: 
(w Rozporządzeniu jest zapis: § 4. 1. Ocenę stanu fizycznego 
osoby z zaburzeniami psychicznymi unieruchomionej lub 
izolowanej przeprowadza się w ramach kontroli, o której 
mowa w art. 18a ust. 3 ustawy. Ocena ta obejmuje informacje 
dotyczące zachowania, w tym przyjęcia posiłku oraz płynu, 
snu, a także parametrów wskazanych do oceny na podstawie 
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decyzji lekarza nadzorującego lub kierującego akcją prowa-
dzenia medycznych czynności ratunkowych.
W ustawie jest zapis: art.18a. 3. Stan fizyczny osoby z za-
burzeniami psychicznymi unieruchomionej lub izolowanej 
kontroluje pielęgniarka nie rzadziej niż co 15 minut, również 
w czasie snu tej osoby.)

- nadrzędnym i wiążącym dokumentem jest Ustawa, jednakże 
w obecnej sytuacji epidemiologicznej proszę w każdym przy-
padku pacjenta unieruchomionego konsultować się z leka-
rzem nadzorującym/prowadzącym celem ustalenia zakresu 
oceny parametrów życiowych 
oraz zachować reżim sanitarny zgodny z aktualnymi wy-
tycznymi, w tym wytycznymi szpitali odnośnie zabezpie-
czenia pacjenta i personelu przed zakażeniem COVID-19 
(załącznik D).

• Po zastosowaniu pasów do unieruchomienia pacjenta z CO-
VID-19, może rodzić się pytanie jak je dezynfekować. Pasy 
po użyciu powinno się oddawać do profesjonalnej pralni. 
Po użyciu u pacjenta z COVID-19 należy pasy włożyć do 
czerwonego worka ze specjalnym oznakowaniem do wiado-
mości pralni (COVID-19). Oznacza, to że oddziały powinny 
posiadać kilka zestawów pasów.
Z uwagi na konieczność dezynfekcji pasów w specjalistycz-
nych pralniach, konieczne jest używanie do unieruchomienia 
pacjentów pasów innych niż skórzane.

• W opiece nad pacjentem bez logicznego kontaktu, bez wglą-
du, pacjentem pod wpływem środków psychoaktywnych 
oraz bez objawów klinicznych COVID-19 należy liczyć się 
z odroczonym wywiadem epidemiologicznym, sugeruję 
aby, w tym przypadku zachować wszelkie środki ostrożno-
ści sanitarnej (załącznik: - Zalecenia dotyczące stosowania 
poszczególnych rodzajów środków ochrony indywidualnej 
(ŚOI) w kontekś cie COVID-19, z uwzględnieniem warunków, 
personelu i zakresu podejmowanych czynności) (załącznik C 
i D) (proszę aktua lizować wytyczne, gdyż często się zmie-
niają) oraz starać się umieścić takiego pacjenta w separat-
ce, wyznaczyć śluzy, z przydzielonym personelem tylko do 
opieki nad nim z zastosowaniem ŚOI, do czasu uzyskania 

SARS-CoV-2 - zalecenia konsultantów



103

Biuletyn nr 114/2020    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

logicznej informacji w wywiadzie epidemiologicznym, dalsze 
postępowanie zgodne z ogólnie przyjętymi wytycznymi w 
zakresie podejrzenia i prewencji COVID-19. Kontrolować 
parametry życiowe pacjenta celem oceny objawów klinicz-
nych COVID-19 (przydatny link: https://www.mp.pl/covid19/
covid19-kompendium/228368,jakie-sa-zasady-postepowani
a-z-pacjentem-z-podejrzeniem-zakazenia-sars-cov-2) (patrz 
załącznik C i D oraz pkt 8). Gdy pacjent wymaga przekazania 
do szpitala jednoimiennego sugeruje się wcześniejsze tele-
foniczne uzgodnienie przyjęcia z kierownictwem jednostki 
przyjmującej pacjenta, aby uniknąć nieporozumień.

• W opiece środowiskowej psychiatrycznej, np. przy koniecz-
ności podania leków depot, gdzie wymagany jest kontakt 
z pacjentem można stosować zalecenia Głównego Inspekto-
ratu Sanitarnego dla POZ (załącznik E oraz przydatne lin-
ki: http://adst.mp.pl/s/www/covid19/wizyta+domowa_CO-
VID19.pdf https://klrwp.pl/strona/645/koronawirus-schemat-
-postepowania/pl).
Należy, podanie leku konsultować z lekarzem, gdyż w przy-
padku podania leków depot, jakakolwiek infekcja (nie tylko 
COVID-19) może być przeciwskazaniem do iniekcji. Proszę 
zgodnie z ogólnymi zaleceniami rządowymi i GIS w poro-
zumieniu z pacjentem prowadzić działania w ramach tele-
medycyny (telefonicznie, Skype).

• Jeśli szpitale psychiatryczne, postanowiłyby wydzielać w kom-
p leksie szpitalnym „oddziały przyjęciowe”, w których pacjen-
ci w chwili przyjęcia nie mają przesłanek do przekazania ich 
do szpitala jednoimiennego zakaźnego, a zarazem mogą być 
tam obserwowani pod kątem COVID-19 a następnie po ob-
serwacji przekazani do oddziałów docelowych w kompleksie 
szpitalnym, należy brać pod uwagę zastrzeżenia:
- w wywiadzie epidemiologicznym nie ma informacji, że pac-

jent mógł mieć kontakt z osobą zakażoną lub podejrzaną 
o zakażenie (zgodnie z definicją przypadku WHO/GIS);

- żaden z pacjentów nie ma (nie miał w czasie pobytu) ob-
jawów wskazujących na możliwy przypadek COVID-19, 
szczególnie takich, których etiologii nie da się jednoznacz-
nie ustalić;
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- na oddział nie były w tym czasie przyjmowane nowe osoby 
z zewnątrz;

- nie było działań PSSE/WSSE w kierunku pacjentów na od-
dziale lub personelu.

Powyższe przesłanki nie dają gwarancji, że infekcja nie zos-
tanie zawleczona do innych jednostek szpitala (w drodze pac-
jent-pacjent czy personel-pacjent).
Jeśli zostałyby organizowane tego typu oddziały, sugeruję 
aby w tych jednostkach „przyjęciowych” zapewnić obsadę 
pielęgniarską, jak w oddziałach psychiatrycznych (co naj-
mniej wskaźnik 0,5). Warto zabiegać aby personel szczególnie 
tych oddziałów i izb przyjęć bezwzględnie był wyposażony 
w niezbędne w zapobieganiu zakażeniom COVID-19 środki 
ochrony osobistej. Należy śledzić zmieniające się dynamicz-
nie zalecenia rządowe, GIS i zmiany legislacyjne, które ukie-
runkowują nasze decyzje organizacyjne i kliniczne.

• W oddziałach prowadzić działania edukacyjne w zakresie 
zapobiegania epidemii (np. mycie rąk, higiena codzienna 
i kontakt z innymi, higiena palenia tytoniu) i wspierające 
(rozmowa, treningi relaksacyjne, muzykoterapia, bibliotera-
pia) pacjentów oddziałów psychiatrycznych i leczenia uzależ-
nień (materiał pomocniczy - poniższe linki, załącznik A i B, 
tylko do użytku personelu medycznego).

• Szczególnie należy zwrócić uwagę na możliwość kontaktu 
pacjenta z rodziną poprzez internet, telefonicznie.

Przydatne linki:
Link 1: strona główna Głównego Inspektoratu Sanitarnego

https://gis.gov.pl
Link 2: lista stacji epidemiologiczno-sanitarnych

https://gis.gov.pl/mapa/
Link 3: Wytyczne postępowania dla pielęgniarek mających 
kontakt z osobą zakażoną sars-cov-2

file:///C:/Users/Damian/Downloads/wytyczne_dla_pielęg-
niarek%20(1).pdf

Link 4: Algorytm postępowania diagnostycznego w przypad-
ku osób zakażonych/podejrzanych o zakażenie 2019-nCoV 
od dnia 05.03.2020
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https://www.pzh.gov.pl/algorytm-postepowania-diagnosty-
cznego-w-przypadku-osob-zakazonych-podejrzanych-o-
zakazenie-2019-ncov-od-dnia-05-03-2020/

Link 5: zagrożenie kryzysem
https://www.mp.pl/kurier/230673,zagrozeni-kryzysem-

-psychicznym
Link 6: informacje Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

https://psychiatria.org.pl/aktualnosci,tekst,390,psychiatria_co-
vid_19_wazne_materialy

Link 7: Zalecenia opracowane pod patronatem Kolegium 
Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Me-
dycyny Rodzinnej oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie 
medycyny rodzinnej.

https://www.mp.pl/covid19/zalecenia/230766,zalecenia-
dot-wizyt-domowych-w-czasie-zagrozenia-covid-19

Link 8: prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej 
u pacjentów z podejrzeniem lub rozpoznaniem COVID-19

https://www.mp.pl/covid19/zalecenia/230714,wskazo-
wki-resuscitation-council-uk-dotyczace-prowadzenia-
resuscytacji-krazeniowo-oddechowej-u-pacjentow-z-
podejrzeniem-lub-rozpoznaniem-covid-19

Link 9: Zalecenia PTEiLChZ i Konsultanta Krajowego w dzie-
dzinie chorób zakaźnych dotyczące postępowania z chorymi 
zakażonymi SARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacji

https://www.mp.pl/covid19/zalecenia/230318,zalecenia-
pteilchz-i-konsultanta-krajowego-w-dziedzinie-
chorob-zakaznych-dotyczace-postepowania-z-chorymi-
zakazonymi-sars-cov-2-ktorzy-nie-wymagaja-hospita-
lizacji

Link 10: Zalecenia konsultanta krajowego ds. chorób zakaź-
nych i Prezesa PTEILCHZ

https://www.mp.pl/covid19/zalecenia/230063,zalecenia-
konsultanta-krajowego-ds-chorob-zakaznych-i-prezesa-
pteilchz

Link 11: Wymagania odnośnie oznakowania i transportu 
próbek do badań laboratoryjnych w kierunku covid-19 (sars-
-cov-2)
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https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2020/03/
Komunikat-ws-pakowania-i-transportu-probek-do-
badań-COVID-19-14.03.2020-gjrg.pdf

Link 12: stosowanie masek ochronnych wytyczne WHO
https://www.mp.pl/covid19/zalecenia/231381,wskazowki-

swiatowej-organizacji-zdrowia-dotyczace-stosowania-
masek-w-opiece-domowej-w-placowkach-opieki-
zdrowotnej-i-poza-nimi-podczas-epidemii-covid-19

Załącznik A
Źródło: https://www.mhe-sme.org/covid-19/

Koronawirus: 8 sposobów dbania o zdrowie psychiczne

MentaL HeaLtH euroPe pragnie przypomnieć, że dbanie o zdrowie 
psychiczne jest równie ważne, jak dbanie o zdrowie fizyczne.  
Dobre zdrowie psychiczne i pozytywne samopoczucie mogą po-
móc lepiej poradzić sobie z zagrożeniem COVID-19 i niepewnoś-
cią, która się z tym wiąże.

Istnieje wiele sposobów na zachowanie poczucia kontroli w celu 
złagodzenia lęku przed koronawirusem:

1. Szukaj dokładnych informacji z legalnych źródeł
Ogranicz się do czytania informacji tylko z oficjalnych źródeł, 
takich jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), Komisja 
Europejska lub wiarygodne źródła krajowe. Te wiarygodne 
źródła informacji mają kluczowe znaczenie dla uniknięcia 
strachu i paniki. Niesprawdzone wiadomości mogą wpro-
wadzać w błąd.
Zobacz pytania i odpowiedzi WHO dotyczące zdrowia psy-
chicznego podczas COVID-19:

https://twitter.com/WHO/stat-1237372330696798208?s=20

2.  Ogranicz ciągłe sprawdzanie wiadomości na temat CO-
VID-19
Staraj się unikać nadmiernej ekspozycji na media. Ciągłe mo-
nitorowanie nowych wiadomości i kanałów społecznościo-
wych na temat COVID-19 może nasilać uczucie niepokoju. 
Rozważ wyłączenie automatycznych powiadomień i przerwę 
od wiadomości. Ustalenie granic ilości wiadomości, które 
czytasz, oglądasz lub słuchasz, pozwoli Ci skupić się na swo-
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im życiu i działaniach, nad którymi masz kontrolę, zamiast 
zastanawiać się „co, jeśli?”.
WHO zaleca poszukiwanie informacji opartych na dowo-
dach/fakty, a nie przypuszczenia, głównie w celu podjęcia 
praktycznych kroków w celu przygotowania planów i ochro-
ny siebie i bliskich.
Przeczytaj uwagi WHO na temat zdrowia psychicznego pod-
czas epidemii COVID-19:

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/
mental-health-considerations.pdf

3. Dbaj o siebie
Samoopieka w następstwie epidemii koronawirusa obejmu-
je skupienie się na rzeczach, które możesz kontrolować (na 
przykład dbanie o higienę), a nie na tych, których nie możesz 
(zatrzymanie wirusa). Tam, gdzie to możliwe, utrzymuj co-
dzienną rutynę i normalne czynności: jedz zdrowe posiłki, 
śpij i rób rzeczy, które lubisz. Zastanów się nad stworzeniem 
codziennej rutyny, w której priorytetem będzie twoje samo-
poczucie i pozytywne zdrowie psychiczne. Zajęcia, takie jak 
spacer (jeśli nie jest w danym obszarze zabroniony i tam 
gdzie nie ma skupisk ludzkich), medytacja lub ćwiczenia, 
mogą pomóc ci się zrelaksować i pozytywnie wpłyną na twoje 
myśli i emocje. Zaleca się, aby postrzegać trudną sytuację, 
jako szansę, która może przynieść korzyści, takie jak wreszcie 
nadrobienie zaległości w spaniu.
Szczególnie ważne jest, aby pracownicy opieki zdrowotnej 
dbali o swoje podstawowe potrzeby i zapewniali dobry odpo-
czynek między zmianami, z powodu godzin nadliczbowych 
lub przeciążenia pracą w czasie kryzysu.
Przeczytaj porady MentaL HeaLtH Foundation dotyczące zacho-
wania zdrowia psychicznego podczas epidemii COVID-19:

https://mentalhealth.org.uk/publications/looking-after-
your-mental-health-during-coronavirus-outbreak

4. Wspieraj ludzi wokół siebie
Dzięki utrzymaniu kontaktu (przez media społecznościowe, 
telefon, skype itp.) z przyjaciółmi i rodziną, możesz złagodzić 
stres spowodowany przez COVID-19. Omówienie w gronie 
domowników, swoich obaw i uczuć może pomóc ci znaleźć 
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sposoby radzenia sobie z wyzwaniami. Otrzymywanie wspar-
cia i opieki od innych może przynieść poczucie komfortu 
i stabilności. Pomoc innym ludziom w potrzebie i wsparcie 
kogoś, kto może czuć się samotny lub zaniepokojony, może 
przynieść korzyści zarówno osobie otrzymującej wsparcie, 
jak i pomocnikowi.
Wiele osób może również zastanawiać się, co zrobić, jeśli 
zostaną poddane kwarantannie. Chociaż izolacja może wy-
dawać się zniechęcająca, pamiętaj, że jest to tylko tymczasowe 
i że wciąż istnieje wiele sposobów regularnego łączenia się 
z innymi cyfrowo.
Przeczytaj uwagi ECDC dotyczące środków zdystansowania 
społecznego w odpowiedzi na epidemię COVID-19:

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/consid-
erations-relating-social-distancing-measures-response-
covid-19-epidemic

5. Zachowaj poczucie nadziei i pozytywnego myślenia
Spróbuj skupić się na rzeczach pozytywnych w twoim życiu. 
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca znalezienie 
okazji do poszukiwania wzmocnienia poprzez sprawozdania, 
pozytywne historie i pozytywne zdjęcia, osób z lokalnej spo-
łeczności, które doświadczyły nowego koronawirusa.
Jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, słowa mają znaczenie. 
Wskazówki, jak zachować ostrożność, rozmawiając o zdro-
wiu psychicznym:

https://www.mhe-sme.org/infographicwordsmatter/
6. Akceptuj swoje uczucia

W obecnej sytuacji możesz czuć się przytłoczony, zestresowa-
ny, niespokojny lub zdenerwowany wśród wielu innych reak-
cji emocjonalnych. Daj sobie czas na zauważenie i wyrażenie 
swoich uczuć. Może to polegać na zapisaniu ich w dzienniku, 
rozmowie z innymi, zrobieniu czegoś kreatywnego lub ćwi-
czeniu medytacji.

7. Poświęć trochę czasu na rozmowę ze swoimi dziećmi na 
temat epidemii COVID-19
Równie ważne jest, aby pomóc dzieciom radzić sobie ze 
stresem i chronić je przed paniką. Odpowiedz na pytania 
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i podziel się faktami na temat COVID-19 w sposób zrozu-
miały dla dzieci. Wspieraj dziecko i reaguj na reakcje dziecka, 
słuchaj jego obaw i udzielaj mu dodatkowej opieki, uwagi 
i wsparcia. Zapewnij swoje dzieci, że są bezpieczne. Poin-
formuj dziecko, że jest OK, jeśli czuje się zdenerwowane. 
Podziel się z nim tym, jak radzisz sobie ze stresem, aby mogło 
nauczyć się, jak sobie poradzić (zestaw porad poniżej).

8. Poproś o profesjonalne wsparcie
Postępuj zgodnie z zaleceniami dotyczącymi ochrony i za-
pobiegania dostarczanymi przez wykwalifikowanych pra-
cowników służby zdrowia. Jeśli to wszystko nie pomoże, 
rozważ skorzystanie z pomocy profesjonalnego doradcy lub 
współpracowników. Wsparcie wzajemne jest zazwyczaj or-
ganizowane na szczeblu lokalnym lub krajowym, dlatego 
najlepiej rozpocząć wyszukiwanie od osób z Twojej okolicy, 
aby móc faktycznie porozmawiać z kimś (najlepiej poprzez 
e-mail, telefon, media społecznościowe), kto wie, co jest do-
stępne w zakresie wsparcia. Pomocne może być użycie takich 
terminów, jak „wzajemne wsparcie dla zdrowia psychiczne-
go” lub „organizacje wsparcia zdrowia psychicznego” oraz 
użyj Twojej lokalizacji w wyszukiwarce internetowej, celem 
wyszukiwania wsparcia. 
Kontaktuj się z profesjonalistami drogą telefoniczną i e-ma-
ilową.

Pomaganie dzieciom  
jak radzić sobie ze stresem podczas epidemii

▶ Dzieci mogą reagować na stres na różne sposoby. Mogą być 
bardziej przywiązane do nas, niespokojne, wycofujące się, 
drażliwe lub pobudzone, może pojawić się moczenie nocne 
itp. Wspieraj dziecko w jego reakcjach, słuchaj ich trosk oraz 
okaż im swoją bliskość i uwagę. 

▶ Dzieci potrzebują w tym czasie miłości i uwagi dorosłych 
w trudnych chwilach. Daj im dodatkowy czas i uwagę. Pamię-
taj, aby słuchać swoich dzieci, mówić uprzejmie i utrzymywać 
zaufanie i bezpieczeństwo. Jeśli to możliwe, zapewnij dziecku 
możliwości zabawy i odpoczynku.
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▶ Jeśli nie ma przeciwskazań epidemiologicznych staraj się 
trzymać dzieci blisko rodziców i rodziny i unikaj rozdziela-
nia dzieci i ich opiekunów. Jeśli nastąpi separacja (np. hos-
pitalizacja) zapewnij regularny kontakt (np. przez telefon), 
zapewnij poczucie bezpieczeństwa.

▶ Trzymaj się regularnych procedur i harmonogramów jeśli 
to możliwe lub pomóż w tworzeniu warunków adaptacji do 
nowego środowiska, i nowych zasad np. braku szkoły, nauka 
online. Bądź kreatywny i zapewniaj bezpieczeństwo w zaba-
wie i odpoczynku. 

▶ Podaj fakty dotyczące tego, co się wydarzyło, wyjaśnij, co jest, 
co dzieje się teraz i przekaż dzieciom jasne informacje o tym, 
jak zmniejszyć ryzyko zarażenia się tą chorobą, w słowach, 
które są zrozumiałe i dostosowane do wieku. Dostarczaj in-
formację o tym, co może się zdarzyć, w sposób zapewniający 
spokój i pewność siebie (np. „członek rodziny i / lub dziecko 
może nie czuć się dobrze i wtedy może iść na jakiś czas do 
szpitala, żeby lekarze pomogli mu poczuć się lepiej”)

Źródło: https://www.who.int/docs/default-source/corona-
viruse/helping-children-cope-with-stress-print.pdf

Załącznik B

Źródło: https://untobaccocontrol.org/kh/waterpipes/co-
vid-19/

Zwiększone ryzyko zakażenia COVID-19 wśród palaczy

▶ Występuje zwiększone ryzyko zakażenia COVID 19 u palaczy 
w porównaniu z osobami niepalącymi. Zachęcaj palaczy do 
rzucenia palenia. Rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych 
może również wynikać z niekontrolowanego, ręcznego przy-
gotowania i przyjmowania narkotyków.

▶ Poza tym, wydaje się, że osoby palące papierosy są szczegól-
nie zagrożone ryzykiem infekcji. Na przykład uczestnicząc 
w życiu publicznymi osoba uzależniona od nikotyny np. po 
skorzystaniu z komunikacji publicznej, zapala papierosa 
bez wcześniejszego umycia rąk, zwiększa ryzyko zakażenia 
patogenami, ponieważ każde palenie papierosa wiąże się 

SARS-CoV-2 - zalecenia konsultantów



111

Biuletyn nr 114/2020    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

z dotykaniem ustnika i ust, co dodatkowo stwarza ryzyko 
przeniesienia patogenu na ludzi i otoczenie.

Piśmiennictwo:
Dye JAAdler KB Effects of cigarette smoke on epithelial cells 

of the respiratory tract. Thorax 1994;49825- 834
Sopori MLGoud NSKaplan AM Effect of tobacco smoke on 

the immune system. JH DeanAE LusterM Kimereds. Im-
munotoxicology and Immunopharmacology New York, 
NY Raven Press1994;413- 432. Google Scholar

Sopori MLKozak WSavage SM et al. Effect of nicotine on the 
immune system: possible regulation of immune responses 
by central and peripheral mechanisms. Psychoneuroendo-
crinology 1998;23189- 204

Tollerud DJClark JWBrown LM et al. The effects of cigarette 
smoking on T cell subsets: a population-based survey of 
healthy caucasians. Am Rev Respir Dis 1989;1391446- 1451
https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-di-

sease/coronavirus-dangerous-smokers/
https://journals.lww.com/cmj/Abstract/publishahead/Ana-

lysis_of_factors_associated_with_disease.99363.aspx

Załącznik C
Definicja przypadku na potrzeby nadzoru  

nad zakażeniami ludzi nowym koronawirusem SARS-CoV-2  
(definicja z dnia 22.03.2020; GIS)

Kryteria kliniczne
Każda osoba, u której wystąpił
Grupa A. Kryteria wymagające dodatkowo spełnienia kryte-

rium epidemiologicznego.
Co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji 
układu oddechowego:
- gorączka,
- kaszel,
- duszność.

Grupa B. Kryteria niewymagające spełnienia kryterium epi-
demiologicznego:
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- osoba hospitalizowana z objawami ciężkiej infekcji ukła-
du oddechowego bez stwierdzenia innej etiologii w pełni 
wyjaśniającej obraz kliniczny,

lub
- osoba w nagłym stanie zagrożenia życia lub zdrowia z ob-

jawami niewydolności oddechowej.
Kryteria laboratoryjne
Kryteria laboratoryjne przypadku potwierdzonego:

- wykrycie kwasu nukleinowego SARS-CoV-2 z materiału 
klinicznego[1] potwierdzone badaniem molekularnym 
ukierunkowanym na inny obszar genomu wirusa.

Kryteria laboratoryjne przypadku prawdopodobnego:
Co najmniej jedno z następujących kryteriów:
- dodatni wynik molekularnego testu w kierunku obecności 

koronawirusów (pan-coronavirusRT-PCR),
- niejednoznaczny wynik badania wykrywającego kwas nuk-

leinowyCOVID-19.
Kryteria epidemiologiczne
Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem obja-

wów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów:
• przebywała lub powróciła z obszaru, w którym występuje 

też lokalna lub o małym stopniu rozpowszechnienia trans-
misja COVID-19,

• miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie 
COVID-19 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub 
prawdopodobnym). Jako bliski kontakt należy rozumieć:

• zamieszkiwanie z przypadkiem COVID-19,
• bezpośredni kontakt fizyczny z przypadkiem COVID-19 

(np. podanie ręki),
• bezpośredni kontakt bez zabezpieczania z wydzielinami 

osoby z COVID-19 (np. dotykanie zużytej chusteczki hi-
gienicznej, narażenie na kaszel osoby chorej),

• przebywanie w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) 
osoby chorej-przez dowolny czas,

• przebywanie w odległości 2 metrów od przypadku CO-
VID-19 przez czas dłuższy niż 15 minut w sytuacji każdej 
innej ekspozycji niewymienionej powyżej,
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• personel medyczny lub inna osoba bezpośrednio opiekująca 
się chorym z COVID-19 lub osoba pracująca w laborato-
rium bezpośrednio z próbkami osób z COVID-19 bez od-
powiedniego zabezpieczania lub w przypadku gdy doszło 
do uszkodzenia stosowanych środków ochrony osobistej 
lub w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowego za-
stosowania ,

• kontakt na pokładzie samolotu i innych zbiorowych środ-
ków transportu obejmujący osoby zajmujące dwa miejsca 
(w każdym kierunku) od osoby z COVID-19, osoby to-
warzyszące w podróży lub sprawujące opiekę, członko-
wie załogi obsługujący sekcję, w której znajduje się cho-
ry (w przypadku ciężkich objawów u osoby z COVID-19 
lub jej przemieszczania się za bliski kontakt należy uznać 
wszystkich pasażerów znajdujących się w sekcji lub na po-
kładzie środka transportu),

• uzyskanie informacji od odpowiednich służb, że miał miej-
sce kontakt z potwierdzonym przypadkiem,

• Czynni zawodowo przedstawiciele zawodów medycznych, 
mogący mieć kontakt z osobą zakażoną, podczas wykony-
wania obowiązków zawodowych, u których wystąpiły ob-
jawy infekcji układu oddechowego bez stwierdzenia innej 
etiologii w pełni wyjaśniającej obraz kliniczny.

Klasyfikacja przypadku
A Podejrzenie przypadku:

Każda osoba spełniająca:
- kryterium kliniczne grupy A bez stwierdzenia innej etio-

logii w pełni wyjaśniającej obraz kliniczny oraz kryterium 
epidemiologiczne nr 1),

lub
- spełniająca kryterium kliniczne grupy A oraz kryterium 

epidemiologiczne nr 2) lub 3),
lub
- spełniająca kryterium kliniczne grupy B.

B Przypadek prawdopodobny:
Każda osoba spełniająca kryteria podejrzenia przypadku 
oraz kryteria laboratoryjne przypadku prawdopodobnego
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C Przypadek potwierdzony:
 Każda osoba spełniająca kryteria laboratoryjne przypadku 

potwierdzonego.
Uwaga: spełnienie kryteriów podejrzenia przypadku jest wska-

zaniem do przeprowadzenia diagnostyki laboratoryjnej.
[1] Próbki materiału klinicznego z dolnych dróg oddechowych 

(popłuczyny pęcherzykowo - oskrzelowe (BAL),bronchoaspi-
rat, odkrztuszana plwocina) mają większą wartość diagno-
styczną niż próbki z górnych dróg oddechowych (np. wymaz 
z nosogardła)

[2] Jeżeli to możliwe, należy wykonać sekwencjonowanie
[3]Informacje na temat obszarów z lokalną transmisją znajduje 

się w aktualnym dokumencie publikowanym przez WHO 
pod linkiem:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavi-
rus-2019/situation-reports/ można s

Załączniki D:
Na podstawie tabeli, link:
https://www.mp.pl/covid19/ochrona/230262,zaleceni-

a-dotyczace-stosowania-poszczegolnych-rodzajow-
srodkow-ochrony-indywidualnej-soi-w-kontekscie-covid-
19-z-uwzglednieniem-warunkow-personelu-i-zakresu-
podejmowanych-czynnosci

Tabela 1. Zalecenia dotyczące stosowania poszczególnych 
rodzajów środków ochrony indywidualnej (ŚOI) 
w kontekście COVID-19, z uwzględnieniem warunków, 
personelu i zak resu podejmowanych czynności.

Warunki Personel/
pacjenci

Zakres 
podejmowanych 

czynności

Rodzaj ŚOI lub 
środków ostrożności

Placówki opieki zdrowotnej

Obiekty szpitalne

Sala pacjenta Personel me-
dyczny

Bezpośrednia opieka 
nad pacjentem  
z COVID-19

Maseczka chirurgicz-
na, fartuch z długim 
rękawem, rękawiczki, 
ochrona oczu (gogle 
lub przyłbica)
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Warunki Personel/
pacjenci

Zakres 
podejmowanych 

czynności

Rodzaj ŚOI lub 
środków ostrożności

Procedury generujące 
aerozole wykonywane 
u pacjentów z CO-
VID-19

Maska z filtrem N95 
lub FFP2 lub odpo-
wiednik Fartuch z 
dłu gim rękawem, 
rę kawiczki, ochrona 
oczu, fartuch bez ręka-
wów foliowy przedni 
(wodoodporny)

Personel sprzą-
tający

Wejście na salę pac-
jentów z COVID-19

Maseczka chirurgiczna, 
fartuch z długim ręka-
wem, grube rękawice 
gumowe, ochrona oczu 
(jeśli istnieje

ryzyko zachlapania 
materiałem zakaźnym 
lub środkami chemicz-
nymi), wysokie lub 
pełne gumowe obuwie 
robocze

Odwiedzającyb Wejście na salę pac-
jentów z COVID-19

Maseczka chirurgiczna, 
fartuch z długim ręka-
wem, rękawiczki

Inne obszary,  
w obrębie któ-
rych odbywa się 
transport pacjen-
ta (np. oddziały, 
korytarze)

Cały personel, 
także personel 
medyczny

Jakiekolwiek czyn-
ności niezwiązane z 
kontaktem z pacjen-
tami z COVID-19

ŚOI niewymagane

Triage (segregacja 
chorych)

Personel me-
dyczny

Wstępna ocena nie 
wymagająca bezpo-
średniego kontaktuc

Zachowaj odległość co 
najmniej 1m
ŚOI niewymagane

Pacjenci z ob-
jawami z dróg 
oddechowych

Jakiekolwiek Zachowaj odległość co 
najmniej 1m.
Zaopatrz pacjenta w 
maseczkę chirurgiczną, 
jeśli ją toleruje.

Pacjenci bez 
objawów z dróg 
oddechowych

Jakiekolwiek ŚOI niewymagane
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Warunki Personel/
pacjenci

Zakres 
podejmowanych 

czynności

Rodzaj ŚOI lub 
środków ostrożności

Laboratorium Analityk/labo-
rant/technik

Praca z materiałem 
pobranym z dróg od-
dechowych pacjenta

Maseczka chirurgicz-
na, fartuch z długim 
rękawem, rękawiczki, 
ochrona oczu (jeśli jest 
ryzyko odbryzgów)

Pomieszczenia 
administracyjne

Cały personel, 
także personel 
medyczny

Praca administra-
cyjna, niezwiązana z 
kontaktem z pacjen-
tami z COVID-19

ŚOI niewymagane

Obiekty opieki ambulatoryjnej

Gabinet konsul-
tacyjny

Personel me-
dyczny

Badanie fizykalne 
pacjenta z objawami z 
dróg oddechowych

Maseczka chirurgicz-
na, fartuch z długim 
rękawem, rękawiczki, 
ochrona oczu

Personel me-
dyczny

Badanie fizykalne 
pacjenta bez objawów 
z dróg oddechowych

ŚOI zgodnie ze stan-
dardowymi zasadami 
dot. środków ostrożno-
ści i oceną ryzyka

Pacjenci z ob-
jawami z dróg 
oddechowych

Jakiekolwiek Zaopatrz pacjenta w 
maseczkę chirurgiczną, 
jeśli ją toleruje

Pacjenci bez 
objawów z dróg 
oddechowych

Jakiekolwiek ŚOI niewymagane

Personel sprzą-
tający

Po konsultacji pa-
cjenta z objawami z 
dróg oddechowych i 
pomiędzy konsulta-
cjami

Maseczka chirurgiczna, 
fartuch z długim ręka-
wem, grube rękawice 
gumowe, ochrona oczu 
(jeśli istnieje

ryzyko zachlapania 
materiałem zakaźnym 
lub środkami chemicz-
nymi), wysokie lub 
pełne gumowe obuwie 
robocze

Poczekalnia Pacjenci z ob-
jawami z dróg 
oddechowych

Jakiekolwiek Zaopatrz pacjenta w 
maseczkę chirurgiczną, 
jeśli ją toleruje.
Niezwłocznie przenieś 
pacjenta do separatki
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Warunki Personel/
pacjenci

Zakres 
podejmowanych 

czynności

Rodzaj ŚOI lub 
środków ostrożności

lub oddzielnego po-
mieszczenia, z dala od 
innych osób; jeżeli nie 
ma takiej możliwości, 

upewnij się, że pacjent 
zachowuje odległość 
co najmniej 1 m od 
innych pacjentów.

Pacjenci bez 
objawów z dróg 
oddechowych

Jakiekolwiek ŚOI niewymagane

Pomieszczenia 
administracyjne

Cały personel, 
także personel 
medyczny

Praca administracyjna ŚOI niewymagane

Triage Personel me-
dyczny

Wstępna ocena nie 
wymagająca bezpo-
średniego kontaktuc

Zachowaj odległość co 
najmniej 1m.
ŚOI niewymagane

Pacjenci z ob-
jawami z dróg 
oddechowych

Jakiekolwiek Zachowaj odległość co 
najmniej 1m.
Zaopatrz pacjenta w 
maseczkę chirurgiczną, 
jeśli ją toleruje.

Pacjenci bez 
objawów z dróg 
oddechowych

Jakiekolwiek ŚOI niewymagane

Warunki pozaszpitalne / poza placówkami ochrony zdrowia

Dom Pacjenci z ob-
jawami z dróg 
oddechowych

Jakiekolwiek Zachowaj odległość co 
najmniej 1m, zaopatrz 
pacjenta w maseczkę 
chirurgiczną, jeśli 
ją toleruje, pacjent 
powinien zdejmować 
maseczkę przed snem.

Opiekunowie Wejście do pokoju 
pacjenta, ale nie obej-
mujące bezpośredniej 
opieki lub pomocy

Maseczka chirurgiczna
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Warunki Personel/
pacjenci

Zakres 
podejmowanych 

czynności

Rodzaj ŚOI lub 
środków ostrożności

Opiekunowie Bezpośrednia opieka 
nad pacjentem z CO-
VID-19 w warunkach 
domowych lub kon-
takt z kałem, moczem 
lub wydzielinami 
takiego pacjenta

Rękawiczki, maseczka 
chirurgiczna, fartuch 
bez rękawów foliowy 
przedni (jeśli jest ryzy-
ko zachlapania)

Personel me-
dyczny

Bezpośrednia opieka 
nad pacjentem z CO-
VID-19 w warunkach 
domowych

Maseczka chirurgicz-
na, fartuch z długim 
rękawem, rękawiczki, 
ochrona oczu

Przestrzeń 
publiczna (np. 
szkoły, centra 
handlowe, dwor-
ce kolejowe)

Osoby bez 
objawów z dróg 
oddechowych

Jakiekolwiek ŚOI niewymagane

Punkty wejścia/wjazdu do kraju (przejścia graniczne itp.)

Pomieszczenia 
administracyjne

Cały personel Jakiekolwiek ŚOI niewymagane

Strefa oceny 
stanu zdrowia 
podróżnych

Personel Ocena wstępna 
(pomiar temperatury 
ciała) niewymagają-
cy bezpośredniego 
kontaktuc

Zachowaj odległość co 
najmniej 1m.
ŚOI niewymagane

Personel Ocena pogłębiona 
(m.in. wywiad z 
podróżnymi z pod-
wyższoną tempera-
turą ciała w kierunku 
objawów klinicznych 
sugerujących CO-
VID-19 i analiza ich 
historii podróży)

Maseczka chirurgiczna
Rękawiczki

Personel sprzą-
tający

Sprzątanie obszaru, 
w którym badane są 
osoby z podwyższoną 
temperaturą ciała

Maseczka chirurgiczna, 
fartuch z długim ręka-
wem, grube rękawice 
gumowe, ochrona oczu
(jeśli jest ryzyko zachla-
pania materiałem 
zakaźnym lub środka-
mi chemicznymi), 
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Warunki Personel/
pacjenci

Zakres 
podejmowanych 

czynności

Rodzaj ŚOI lub 
środków ostrożności

wysokie lub pełne gu-
mowe obuwie robocze

Czasowe izolatki Personel Wejście do strefy 
izolacji, ale niezwią-
zane z prowadzeniem 
bezpośredniej opieki

Zachowaj odległość co 
najmniej 1m, maseczka 
chirurgiczna, ręka-
wiczki

Personel, w tym 
personel me-
dyczny

Opieka nad pasaże-
rem przewożonym 
do placówki ochrony 
zdrowia

Maseczka chirurgicz-
na, fartuch z długim 
rękawem, rękawiczki, 
ochrona oczu

Personel sprzą-
tający

Sprzątanie obszaru 
czasowej izolacji

Maseczka chirurgiczna, 
fartuch z długim ręka-
wem, grube rękawice 
gumowe, ochrona oczu 
(jeśli istnieje ryzyko
zachlapania mate-
riałem zakaźnym lub 
środkami chemicz-
nymi), wysokie lub 
pełne gumowe obuwie 
robocze

Transport karetką 
lub inny transport 
medyczny

Personel me-
dyczny

Transport pacjenta z 
podejrzeniem CO-
VID-19 do ośrodka 
referencyjnego

Maseczka chirurgicz-
na, fartuch z długim 
rękawem, rękawiczki, 
ochrona oczu

Kierowca Tylko prowadzenie 
pojazdu, jeżeli kabina 
kierowcy jest odsepa-
rowana od pacjenta z 
podejrzeniem CO-
VID-19

Zachowaj odległość co 
najmniej 1m.
ŚOI niewymagane

Pomoc przy prze-
noszeniu pacjenta z 
podejrzeniem CO-
VID-19

Maseczka chirurgicz-
na, fartuch z długim 
rękawem, rękawiczki, 
ochrona oczu
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Warunki Personel/
pacjenci

Zakres 
podejmowanych 

czynności

Rodzaj ŚOI lub 
środków ostrożności

Brak bezpośredniego 
kontaktu z pacjen-
tem z podejrzeniem 
COVID-19, ale kabina 
kierowcy nie jest 
odseparowana od 
przedziału pacjenta

Maseczka chirurgiczna

Pacjent z podej-
rzeniem CO-
VID-19

Transport do ośrodka 
referencyjnego

Zaopatrz pacjenta w 
maseczkę chirurgiczną, 
jeśli ją toleruje

Personel sprzą-
tający

Sprzątanie po trans-
porcie pacjenta z po-
dejrzeniem COVID-19 
do ośrodka referen-
cyjnego i pomiędzy 
transportami

Maseczka chirurgiczna, 
fartuch z długim ręka-
wem, grube rękawice 
gumowe, ochrona oczu 
(jeśli istnieje ryzyko 
zachlapania
materiałem zakaźnym 
lub środkami chemicz-
nymi), wysokie lub 
pełne gumowe obuwie 
robocze

Zalecenia specjalne dot. zespołów szybkiego reagowania wspierających  
działania z zakresu zdrowia publicznegod

Warunki pozaszpitalne / poza placówkami ochrony zdrowia

Gdziekolwiek Członkowie ze-
społów szybkiego 
reagowania

Wywiad z pacjentem 
z podejrzeniem lub 
potwierdzonym CO-
VID-19 lub osobami z 
kontaktu

ŚOI niewymagane, jeśli 
procedura odbywa 
się zdalnie (np. przez 
telefon lub wideokon-
ferencję). W miarę 
możliwości wywiad 
przeprowadź zdalnie.

Osobisty wywiad z 
pacjentem z podej-
rzeniem lub potwier-
dzonym COVID-19 
niewymagający 
bezpośredniego 
kontaktu

Maseczka chirurgiczna, 
zachowaj odległość co 
najmniej 1m.
Wywiad przeprowadź 
poza domem lub na 
świeżym powietrzu. 
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Warunki Personel/
pacjenci

Zakres 
podejmowanych 

czynności

Rodzaj ŚOI lub 
środków ostrożności

Pacjent z podejrzeniem 
lub potwierdzonym 
COVID-19 powinien 
używać maseczki 
chirurgicznej, jeśli ją 
toleruje

Osobisty wywiad 
z bezobjawowymi 
osobami z kontaktu 
z pacjentem z CO-
VID-19

Zachowaj odległość 
co najmniej 1m. ŚOI 
niewymagane
Wywiad prowadź poza 
domem lub na świe-
żym powietrzu. 

Jeśli zajdzie koniecz-
ność wejścia do 
budynku, użyj kamery 
termowizyjnej aby się 
upewnić, że osoba nie 
ma gorączki

Zachowaj dystans 
co najmniej 1m, nie 
dotykaj niczego w 
gospodarstwie domo-
wym osoby z kontaktu 
z pacjentem z CO-
VID-19.

a Oprócz zastosowania odpowiednich ŚOI, należy pamiętać 
o częstej higienie rąk i higienie układu oddechowego. ŚOI 
po użyciu należy umieścić w odpowiednim pojemniku na 
odpady. Przed założeniem i po zdjęciu ŚOI należy przepro-
wadzić higienę rąk.

b Należy ograniczyć liczbę odwiedzających. Odwiedzający, któ-
rzy muszą wejść do sali pacjenta z COVID-19, powinni zostać 
jasno poinstruowani o tym, jak prawidłowo założyć i zdjąć ŚOI 
i jak zadbać o odpowiednią higienę rąk przed założeniem i po 
zdjęciu ŚOI. Osoby takie powinny być nadzorowane przez 
personel medyczny.

c Ta kategoria obejmuje użycie bezdotykowych termometrów 
i kamer termowizyjnych, a także ograniczoną obserwację 
i wywiad, przy zachowaniu odległości co najmniej 1m.
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Warunki Personel/
pacjenci

Zakres 
podejmowanych 

czynności

Rodzaj ŚOI lub 
środków ostrożności

d Wszyscy członkowie zespołu szybkiego reagowania mu-
szą zostać przeszkoleni z odpowiedniej higieny rąk oraz 
prawidłowego zakładania i zdejmowania ŚOI i unikania 
kontaminacji.

Opracowano na podstawie: 

Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 
(COVID-19), Interim guidance, Światowa Organizacja Zdrowia, luty 2020 r.

Damian Czarnecki 
Konsultant krajowy  

w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego

Bydgoszcz 03.04.2020r.
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Z  
alecenia w stanie epidemii wirusa SARS-CoV-2

Zalecenia w stanie epidemii wirusa SARS-CoV-2 
wywołującego chorobę COVID-19  

dla położnych rodzinnych  
oraz położnych podstawowej opieki zdrowotnej

Rekomendacje:

W związku ze wzrostem ryzyka zarażenia wirusem SARS-CoV-2 
oraz rozwojem epidemii zachorowań na COVID-19 w Polsce, 
w celu zminimalizowania ryzyka transmisji infekcji COVID-19, 
poprzez ograniczanie kontaktów z pacjentkami przebywającymi 
w domach należy zastosować możliwość wykonywania i rozli-
czania wizyt/porad położnej, realizowanych w ramach umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa 
opieka zdrowotna, z wykorzystaniem systemów teleinformatycz-
nych lub innych systemów łączności, o ile czasowe zaniechanie 
świadczeń wykonywanych osobiście w domu pacjentki nie zag-
raża pogorszeniem stanu zdrowia podopiecznych.

Porady i wizyty z wykorzystaniem systemów teleinformatycz-
nych lub innych systemów łączności, obejmujące opiekę nad ko-
bietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia 2. (drugiego) 
miesiąca życia, realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem w nie-
ograniczonej liczbie, w ramach kolejnych wizyt patronażowych 
mogą w istotny sposób ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się 
wirusa SARS-CoV-2, ułatwiać izolację osób, mogących zarażać 
wirusem innych oraz rozwiewać obawy podopiecznych dotyczące 
ich sytuacji zdrowotnej.

Należy bezwzględnie pamiętać o indywidualnym podejściu do 
każdej pacjentki, z uwzględnieniem dynamicznie zmieniającej 
się sytuacji epidemiologicznej.
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I. Planowanie wizyty patronażowej

1. W celu zminimalizowania ryzyka transmisji infekcji CO-
VID-19 należy ograniczyć nie tylko bezpośrednie kontakty 
położnej do niezbędnego minimum, ale również czas trwa-
nia bezpośredniej wizyty w miejscu pobytu matki i dziecka, 
gdy jest ona uzasadniona ich stanem zdrowia i problemami 
zgłaszanymi przez podopiecznych, które nie mogą być roz-
wiązane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych 
lub innych systemów łączności.

2. Pierwsza wizyta patronażowa powinna odbyć się w miejscu 
pobytu matki i dziecka, nie później niż w ciągu 48 godzin 
od otrzymania przez położną zgłoszenia urodzenia dziecka 
od podmiotu leczniczego. Podczas tej wizyty położna POZ 
przede wszystkim jest zobowiązana dokonać oceny stanu 
zdrowia położnicy i noworodka oraz zwrócić uwagę na re-
lacje w rodzinie i wydolność opiekuńczą rodziny.

3. Położna POZ przed udaniem się na wizytę patronażową 
powinna dokonać rejestracji pacjentki w systemie informa-
tycznym wraz ze sprawdzeniem w systemie e-WUŚ jej prawa 
do świadczeń medycznych oraz informacji, czy pacjentka nie 
jest obecnie w okresie kwarantanny.

4. W sytuacji, gdy położnica nie wyraża zgody na wizytę pat-
ronażową w miejscu pobytu matki i dziecka, fakt ten powi-
nien być odnotowany w dokumentacji medycznej (należy 
uzyskać pisemne autoryzowane potwierdzenie takiej decyzji, 
która może zostać przesłana do położnej drogą elektronicz-
ną - scan, zdjęcie), a położna jest zobowiązana do udzielenia 
porady z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub 
innych systemów łączności.

5. Każda wizyta domowa musi być zawsze poprzedzona rozmo-
wą telefoniczną, podczas której położna POZ przeprowadza 
w pierwszej kolejności wywiad epidemiologiczny dotyczący 
wirusa SARS–CoV–2, w celu oceny ryzyka COVID-19 i pod-
jęcia decyzji o odbyciu wizyty w środowisku domowym:

1) Czy w okresie ostatnich 14 dni ktoś z domowników prze-
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bywał w rejonie transmisji koronawirusa? (lista krajów 
jest publikowana codziennie na stronie www.gis.gov.pl)

2) Czy w okresie ostatnich 14 dni Pacjentka miała kontakt 
z osobą, u której zostało potwierdzone zakażenie korona-
wirusem?

3) Czy występują u Pacjentki (lub u innych osób wspólnie 
zamieszkujących) objawy: gorączka powyżej 38°C, kaszel, 
uczucie duszności?

6. W przypadku osób izolowanych w warunkach domowych 
bądź poddanych kwarantannie w związku z kontaktem 
z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 (dotyczy pacjent-
ki lub któregokolwiek z domowników) należy zrezygnować 
z udzielenia świadczenia obejmującego opiekę nad kobietą, 
noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia 2. (drugiego) 
miesiąca życia, realizowanego w ramach wizyt patronażo-
wych. 
To świadczenie powinno być zrealizowane jako wizyta/po-
rada z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub 
innych systemów łączności (o ile czasowe zaniechanie świad-
czeń wykonywanych osobiście nie zagraża pogorszeniem 
stanu zdrowia podopiecznych).

7. Jeśli na wszystkie pytania z wywiadu epidemiologicznego 
pacjentka odpowie przecząco, należy następnie przeprowa-
dzić szczegółowy wywiad dotyczący położnicy i jej dziecka, 
aby zminimalizować czas pobytu w środowisku domowym 
podopiecznych, ograniczając go do badania przedmiotowego 
matki i dziecka i ewentualnego zdjęcia szwów z rany krocza 
lub szwów z rany po cięciu cesarskim.

8.  Przed wizytą można zwrócić się do pacjentki z prośbą 
o przes łanie drogą elektroniczną zdjęcia/scanu karty infor-
macyjnej pobytu w szpitalu położnicy i noworodka.

9. Należy uprzedzić pacjentkę, że wizyta będzie krótka i omó-
wienie kolejnych problemów zdiagnozowanych podczas 
wizyty patronażowej nastąpi ponownie przez telefon, a za-
lecenia będą przesłane po skończonej wizycie w formie wia-
domości tekstowej.
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10. Podczas rozmowy telefonicznej, poprzedzającej wizytę na-
leży poinformować, aby ułatwić wejście położnej do miesz-
kania, nie blokować wjazdu na posesję, zamknąć zwierzęta 
domowe, ograniczyć kontakt z domownikami, dobrze wy-
wietrzyć pomieszczenia i jeśli to możliwe, przetrzeć klamki 
i powierzchnie dotykowe preparatem dezynfekcyjnym lub 
wodą z detergentem.

II. Przebieg wizyty patronażowej

1. Wizyta patronażowa powinna być wcześniej uzgodniona na 
konkretną godzinę, a czas wizyty powinien być ograniczo-
ny do niezbędnego minimum, nie przekraczający 15 minut, 
szczególnie w sytuacji, gdy pacjentka jeszcze w okresie ciąży 
była objęta edukacją przedporodową prowadzoną przez daną 
położną POZ.

2. Do domu pacjentki należy przynieść tylko niezbędny sprzęt 
(waga, aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego, termometr), 
narzędzia, środki i materiały opatrunkowe, przeznaczone 
tylko jednej pacjentki/noworodka w jednej torbie (np. lnia-
nej, z możliwością wyprania w temp. 90⁰C). Wskazane jest, 
aby pacjentka przygotowała swój termometr oraz aparat do 
pomiaru ciśnienia, o ile posiada, w celu zminimalizowania 
transmisji wirusa. Wówczas pacjentka powinna wykonać 
pomiar ciśnienia tętniczego krwi własnym aparatem przed 
wizytą patronażową lub w jej trakcie.

3. Przygotowanie położnej POZ: dłonie bez biżuterii - pierś-
cionków, obrączek, bransoletek i zegarków („nic poniżej 
łokcia”), krótko obcięte paznokcie, upięte włosy. Położna 
powinna być ubrana w maskę, okulary ochronne lub przy-
łbicę, rękawice ochronne 2 pary (wewnętrzne i zewnętrzne).

4. Przed wejściem do pomieszczenia pobytu pacjentki należy 
pozostawić po przekroczeniu drzwi wejściowych do miesz-
kania czyste oznakowane dwa czerwone worki na odpady 
medyczne zakaźne, założyć ochraniacze na obuwie, następ-
nie dokonać dezynfekcji rąk przy użyciu roztworu na bazie 
alkoholu zgodnie z instrukcjami producenta, po założeniu 
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rękawic ochronnych, założyć maskę, ewentualnie okulary 
ochronne.

5. Przed wejściem położnej do mieszkania, pacjentka powinna 
dokładnie umyć ręce wodą z mydłem zgodnie z zaleceniami 
oraz założyć maseczkę - jeśli ją posiada.

6. W czasie wizyty patronażowej położnej w pokoju powinna 
być tylko matka z dzieckiem, a pozostali domownicy powinni 
przebywać w innych pomieszczeniach.

7. W domach jednorodzinnych wizyta patronażowa powinna 
odbywać się w pokoju na niższej kondygnacji budynku (jak 
najbliżej drzwi wejściowych i łazienki).

8. Drzwi do pokoju / pokojów, w którym przebywają matka 
z dzieckiem oraz do łazienki muszą być otwarte w celu ogra-
niczenia kontaktu z dotykanymi powierzchniami.

9.  W czasie wizyty położna powinna zachować szczególną 
ostrożność, wszystkie czynności przy matce i dziecku wy-
konywać w rękawiczkach, które po użyciu należy wrzucić 
do czerwonego worka.

10. Rozmowa z pacjentką musi odbywać się z zachowaniem 
możliwie największej bezpiecznej odległości, zalecane nie 
mniej niż 1,5 m, z zachowaniem zasad higieny oddychania 
(zasłaniać usta i nos podczas kaszlu, kichania, nie mówić 
głośno twarzą w twarz).

11. Badanie położnicy, jak również noworodka należy możliwie 
maksymalnie skrócić.

12. Podczas wizyty należy krótko poinformować o zaleceniach, 
rozwiewając wątpliwości i przesuwając dalszą konwersację 
na rozmowę telefoniczną.

13. Po badaniu każdego pacjenta (położnica, noworodek) po-
łożna jest zobowiązana umyć ręce i zdezynfekować środkiem 
na bazie alkoholu, a sprzęt medyczny zdezynfekować przed 
i po jego użyciu.

14. Należy zdezynfekować miejsce umieszczenia dokumentacji 
medycznej, np. na stole - zachowywać zasady ograniczenia 
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kontaktu fizycznego przy każdym podpisywaniu dokumen-
tów, przestrzegać używania przez pacjentkę własnego dłu-
gopisu oraz ograniczyć dotykania kartek poprzez możliwość 
uzupełnienia dokumentacji w gabinecie po zakończonej wi-
zycie patronażowej.

15.  Podczas wizyty położna wpisuje w książeczce zdrowia 
dziecka tylko niezbędne informacje dotyczące stanu zdro-
wia dziecka z autoryzacją (można wpisać nazwisko i imię 
położnej wraz z numerem PWZ, bez konieczności stawiania 
pieczątki).

16. Należy zdezynfekować drobny sprzęt medyczny stetoskop, 
ciśnieniomierz, wagę itp. oraz telefon komórkowy (w torebce 
strunowej), pieczątkę, długopis i inne dotykane elementy.

17. Po zakończonej wizycie, poza miejscem bezpośredniego 
pobytu matki i dziecka, w bezpiecznym miejscu, należy 
zdjąć środki ochrony osobistej przestrzegając obowiązują-
cych procedur w tym zakresie, następnie wrzucić do po-
dwójnego czerwonego worka pozostawionego przy drzwiach 
wejściowych (ostre przedmioty w pojemniku twardościen-
nym), który należy zabrać do utylizacji. Jeśli były używane 
okulary ochronne, należy je zabezpieczyć w osobnym worku 
(obowiązkowo zdezynfekować przed kolejnym użyciem!).

18. Ręce i nadgarstki należy bezwzględnie zdezynfekować pły-
nem na bazie alkoholu, zgodnie z instrukcją producenta.

19. Wszystkie pomieszczenia przed i po wizycie patronażowej 
powinny być dobrze wywietrzone.

20. Jeżeli jest taka potrzeba ze strony położnej lub pacjentki 
- wizytę należy kontynuować z wykorzystaniem systemów 
teleinformatycznych lub innych systemów łączności.

21.  Podczas wizyty patronażowej pacjentka może złożyć 
oświadczenie o przysługującym jej prawie do świadczeń 
opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinforma-
tycznych lub innych systemów łączności. Zgoda na realizację 
kolejnych wizyt patronażowych z wykorzystaniem systemów 

SARS-CoV-2 - zalecenia konsultantów



129

Biuletyn nr 114/2020    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

teleinformatycznych lub innych systemów łączności może 
zostać przesłana w formie elektronicznej.

22. Porady i wizyty z wykorzystaniem systemów teleinforma-
tycznych lub innych systemów łączności mogą być udzielanie 
wyłącznie w sytuacji, gdy zakres niezbędnych czynności do 
zrealizowania na rzecz pacjentki i jej dziecka, nie wymaga 
osobistej obecności położnej.

23. Jeśli po zdalnym wywiadzie zachodzi konieczność bezpoś-
redniej opieki nad matką i dzieckiem w środowisku domo-
wym, to tak wizyta patronażowa musi być bezwzględnie 
zrealizowana, przestrzegając zaleceń zawartych w prezen-
towanej procedurze.

24.  W każdym przypadku odroczenia terminu udzielenia 
świadczenia obejmującego opiekę nad kobietą, noworodkiem 
i niemowlęciem do ukończenia 2. (drugiego) miesiąca życia, 
realizowaną w ramach wizyt patronażowych, a szczególnie 
w razie podjęcia decyzji o czasowym zawieszeniu osobistych 
wizyt patronażowych i realizowaniu wizyt z wykorzysta-
niem systemów teleinformatycznych lub innych systemów 
łączności (co powinno być bezwzględnie udokumentowane), 
należy ocenić i wziąć pod uwagę uwarunkowania i ryzyko 
dotyczące stanu zdrowia pacjentów (położnicy i jej dziecka) 
oraz prawdopodobieństwo jego pogorszenia.

25. W sytuacji, gdy wizyta patronażowa jest niezbędna w miej-
scu pobytu matki i dziecka (uzasadniona ich sytuacją zdro-
wotną i zgłaszanymi problemami), a położna, będzie miała 
bezpośredni kontakt z pacjentką z infekcją dróg oddecho-
wych, poddaną kwarantannie lub znajdującą się pod czyn-
nym nadzorem służb sanitarnych - jest zobowiązana do sto-
sowania zalecanych środków ochrony indywidualnej: maska 
twarzowa z filtrem, gogle/przyłbice, jednorazowy fartuch 
wodoodporny z długimi rękawami, dwie pary rękawic jed-
norazowych (wewnętrzne i zewnętrzne), czapka, foliowe 
ochraniacze na obuwie.
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III. Wizyty u pacjentki ginekologiczno-onkologicznej
U pacjentek po zabiegu chirurgicznym/ginekologicznym, po-

łożna POZ wykonuje wizytę na podstawie skierowania od lekarza 
przekazującego pacjentkę położnej POZ, zgodnie z przedstawio-
nym powyżej schematem, uwzględniając specyfikę wizyty oraz 
ewentualny kontakt z wydzielinami pacjentki (rana po operacji 
brzusznej lub rana krocza).

IV. Edukacja przedporodowa
W celu zminimalizowania ryzyka transmisji infekcji COVID-19 

w odniesieniu do kobiet ciężarnych, edukację przedporodową 
skierowaną do kobiet w ciąży (w tym w ciąży wysokiego ryzyka), 
począwszy od 21. (dwudziestego pierwszego) tygodnia ciąży do 
terminu rozwiązania, należy realizować tylko w formie porady 
z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych 
systemów łączności, do czasu zakończenia okresu epidemii na 
terenie kraju.

V. Wizyty w gabinecie położnej poz
1. Położna zapewnia dostępność do świadczeń udzielanych 

w gabinecie w wymiarze czasowym zgodnie z harmonogra-
mem przekazanym do NFZ.

2. W związku z wysokim ryzykiem epidemiologicznym, wizyty 
w gabinecie powinny być ograniczone wyłącznie do absolut-
nie koniecznych.

3. Wszystkie wizyty pacjentek są poprzedzane i ustalane za 
pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub innych 
systemów łączności.

4. Jeśli sytuacja tego wymaga (po wykorzystaniu systemów tele-
informatycznych lub innych systemów łączności) i zaistnieje 
konieczność przeprowadzenia wizyty w gabinecie położnej, 
należy ją zrealizować po wcześniejszym umówieniu się z pac-
jentką, po przeprowadzeniu wywiadu epidemiologicznego 
i ustaleniu dokładnej daty i godziny wizyty.

5. Zabiegi związane z pielęgnacją rany i inne zabiegi - należy 
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wykonywać z zachowaniem szczególnych zasad ostrożności 
i bezwzględnie z zachowaniem aseptyki i antyseptyki.

6. Każda położna musi dokonać analizy ciągu komunikacyjne-
go do gabinetu położnej POZ i ocenić prawdopodobieństwo 
kontaktu z osobami chorymi - nie powinno być żadnego 
pacjenta w poradni w trakcie wizyty pacjentki (potencjalnie 
zdrowa pacjentka).

7. Po zakończeniu wizyty gabinet położnej POZ i ciąg komu-
nikacyjny, który przebyła pacjentka jest myty i wietrzony, 
a powierzchnie dotykowe dezynfekowane, przestrzega się 
rozdzielności czasowej pomiędzy wizytami w gabinecie po-
łożnej POZ.

VI. Środki ochrony osobistej

1. Położna jest zobowiązana do wykorzystywania środków 
ochrony osobistej zgodnie z istniejącym ryzykiem przy kon-
takcie z pacjentem i wykonywaniu poszczególnych procedur. 
Poszczególne rodzaje środków ochrony indywidualnej należy 
stosować zgodnie z zaleceniami w kontekście choroby CO-
VID-19, z uwzględnieniem warunków, personelu i zakresu 
podejmowanych czynności.

2. Zalecany minimalny zestaw środków ochrony indywidualnej 
do opieki nad podejrzanymi lub potwierdzonymi przypad-
kami COVID-19 obejmuje: maski FFP2 lub FFP3, okulary, 
wodoodporny fartuch z długimi rękawami (jeśli fartuchy 
wodoodporne nie są dostępne, w zamian użyty może być 
jednorazowy plastikowy fartuch) i rękawice.

https://nipip.pl/wp-content/uploads/2020/03/za-
%C5%82.4.PPE-dla-medyka.pdf

3. Większość elementów środków ochrony indywidualnej wys-
tępuje w różnych rozmiarach i należy podkreślić, że nie są 
zgodne z zasadą „jeden rozmiar dla wszystkich”. Właściwe 
dopasowanie środków ochrony indywidualnej jest niezbędne 
dla uzyskania ochrony - nieodpowiedni rozmiar nie ochroni 
użytkownika.
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VII. Postępowanie z odpadami medycznymi
1. Stosuje się zasady postępowania jak z odpadami medycznymi 

zakaźnymi: 
◆ opakowanie wewnętrzne - 2 worki foliowe koloru czerwo-

nego lub sztywny pojemnik koloru czerwonego (w przy-
padku odpadów medycznych o ostrych końcach i kra-
wędziach),

◆ opakowanie zewnętrzne - worek foliowy koloru czer-
wonego.

2.  Zewnętrzny worek powinien posiadać metryczkę, znak 
ostrzegający przed skażeniem biologicznym oraz napis „Ma-
teriał zakaźny dla ludzi”.

3. W gabinecie położnej POZ obowiązują kosze na odpady me-
dyczne z dwoma workami foliowymi koloru czerwonego.

VIII. Inne zalecenia

Aktualne i wiarygodne informacje na temat wirusa SARS-
-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz informacje, jak 
zachować środki ostrożności, i jak postępować w przypadku 
podejrzenia zakażenia można znaleźć na poniższych stronach 
internetowych:

https://www.gov.pl/web/koronawirus
https://www.gov.pl/web/zdrowie/wiadomosci
https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/
www.gov.pl/rpp

Osoby spełniające kryterium podejrzenia przypadku CO-
VID-19 należy kierować do oddziału zakaźnego lub poinstruować 
o możliwości konsultacji telefonicznej ze Stacją Sanitarno-Epi-
demiologiczną.

Kryteria epidemiologiczne odnoszące się do podejrzenia 
zakażenia

https://gis.gov.pl/aktualnosci/definicja-przypadku-n-
a-potrzeby-nadzoru-nad-zakazeniami-ludzinowym-
koronawirusem-sars-cov-2/

SARS-CoV-2 - zalecenia konsultantów
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Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem ob-
jawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów:

◆ przebywała lub powróciła z obszaru, w którym występuje 
też lokalna lub o małym stopniu rozpowszechnienia trans-
misja COVID-19.

◆ miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zaka-
żenie COVID-19 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym 
lub prawdopodobnym). 

Jako bliski kontakt należy rozumieć:
◆ zamieszkiwanie z przypadkiem COVID-19,
◆ bezpośredni kontakt fizyczny z przypadkiem COVID-19 

(np. podanie ręki),
◆ bezpośredni kontakt bez zabezpieczania z wydzielinami 

osoby z COVID-19 (np. dotykanie zużytej chusteczki hi-
gienicznej, narażenie na kaszel osoby chorej),

◆ przebywanie w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) 
osoby chorej - przez dowolny czas,

◆ przebywanie w odległości 2 metrów od przypadku CO-
VID-19 przez czas dłuższy niż 15 minut w sytuacji każdej 
innej ekspozycji niewymienionej powyżej,

◆ personel medyczny lub inna osoba bezpośrednio opieku-
jąca się chorym z COVID-19 lub osoba pracująca w la-
boratorium bezpośrednio z próbkami osób z COVID-19 
bez odpowiedniego zabezpieczania lub w przypadku, gdy 
doszło do uszkodzenia stosowanych środków ochrony oso-
bistej lub w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowego 
zastosowania,

◆ kontakt na pokładzie samolotu i innych zbiorowych środ-
ków transportu obejmujący osoby zajmujące dwa miejsca 
(w każdym kierunku) od osoby z COVID-19, osoby to-
warzyszące w podróży lub sprawujące opiekę, członko-
wie załogi obsługujący sekcję, w której znajduje się cho-
ry (w przypadku ciężkich objawów u osoby z COVID-19 
lub jej przemieszczania się za bliski kontakt należy uznać 
wszystkich pasażerów znajdujących się w sekcji lub na pok-
ładzie środka transportu),

SARS-CoV-2 - zalecenia konsultantów
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◆  uzyskanie informacji od odpowiednich służb, że miał 
miejs ce kontakt z potwierdzonym przypadkiem.

Należy regularnie sprawdzać komunikaty Głównego Inspekto-
ra Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia w związku z dynamicznie 
zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną wywołaną wirusem 
SARS-CoV-2 i postępować zgodnie z algorytmem kwalifikacji 
chorych do dalszego postępowania, jeżeli wystąpił kontakt z oso-
bą z podejrzeniem zakażenia koronawirusem.

Konsultant Krajowy  
w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego  

dr hab. n. o zdr. Grażyna Iwanowicz-Palus

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Położnych Rodzinnych
Polskie Towarzystwo Położnych

Aktualizacja z dnia 30.03.2020 r.

SARS-CoV-2 - zalecenia konsultantów
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N  
owe akty prawne

L.p. Tytuł aktu 
prawnego

Wejście  
w życie

Przedmiot regulacji

1. Komunikat Cen-
trali NFZ z 26 maja 
2020 r. - Testy na 
koronawirusa dla 
studentów kierun-
ków medycznych

26.05. 
2020 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia sfinansuje ba da nia 
na obecność wirusa SARS-CoV-2 studentom kie-
runków medycznych, którzy będą mieć kontakt 
z pacjentami w ramach zajęć praktycznych na 
uczelniach.
Z bezpłatnych, finansowanych przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia, testów na obecność koro-
nawirusa mogą skorzystać studenci kie runków 
medycznych między innymi medycyny, pielęg-
niarstwa, położnictwa, ratownict wa medycznego 
czy fizjoterapii, którzy w trak cie kształcenia 
odbywają zajęcia kliniczne w podmiotach leczni-
czych. Badanie zagwarantuje stu dentom większe 
bezpieczeństwo i pewność, że mając kontakt 
z pacjentami są zdrowi.
Testy mogą być realizowane w podmiotach 
leczniczych, w których student, na podstawie 
zawartej umowy między danym podmiotem 
leczniczym a uczelnią, odbywa zajęcia.
Wymazy do badań będą mogły być pobierane od 
studentów również w punktach drivethru. Teraz 
w całej Polsce działa już blisko 200 takich miejsc 
gdzie, nie wychodząc z samochodu, pobierany 
jest wymaz do testu na koronawirusa.

2. Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia 
z dnia 22 maja 
2020 r. zmieniają-
ce rozporządzenie 
w sprawie stan-
dar dów w zak-
resie og raniczeń 
przy udzielniu 
świad czeń opieki 
zdrowotnej pac-
jen  tom innym niż 
z podej rzeniem 
lub zaka żeniem 
wirusem SARS-

23.05. 
2020 r.

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
28 kwietnia 2020 r. w sprawie standardów 
w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń 
opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podej-
rzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 
przez osoby wykonujące zawód medyczny 
mające bezpośredni kontakt z pacjentami z po-
dejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem (Dz. U. 
poz. 775) w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Kierownik podmiotu leczniczego, o którym 
mowa w ust. 1, informuje na piśmie osoby, o któ-
rych mowa w ust. 3, o objęciu ich ograniczeniem, 
o którym mowa w ust. 3. W informacji określa się 
dzień początkowy oraz końcowy objęcia ograni-
czeniem. W przypadku gdy nie ma możliwości

Nowe akty prawne
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L.p. Tytuł aktu 
prawnego

Wejście  
w życie

Przedmiot regulacji

-CoV-2 przez osoby 
wykonujące zawód 
medyczny mające 
bezpoś redni kon-
takt z pac jentami 
z po dej rzeniem lub 
zaka żeniem tym 
wirusem

 określenia dnia końcowego objęcia ogranicze-
niem, ograniczenie obowiązuje do dnia jego 
odwołania przez kierownika podmiotu leczni-
czego, nie dłużej jednak niż do dnia zakończenia 
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 
lub stanu epidemii w związku z zakażeniami 
wirusem SARS-CoV-2 lub ustania zatrudnienia 
osoby objętej ograniczeniem w podmiocie leczni-
czym, o którym mowa w ust. 1. 
Dzień końcowy objęcia ograniczeniem nie może 
przypadać wcześniej niż po upływie 14 dni od 
dnia zaprzestania udzielania świadczeń opieki 
zdrowotnej na stanowisku określonym wykazem 
stanowisk, chyba że przed upływem 14 dni od 
dnia zaprzestania udzielania świadczeń opieki 
zdrowotnej na stanowisku określonym wykazem 
osoba, o której mowa w ust. 3, uzyska ujemny 
wynik badania w kierunku zakażenia wirusem 
SARS-CoV-2. W takim przypadku osoba ta może 
przystąpić do udzielania świadczeń opieki zdro-
wotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub 
zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 bezpośrednio 
po uzyskaniu ujemnego wyniku badania w 
kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Infor-
macja zawiera pouczenie o treści § 3.”.

3. Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia 
z dnia 22 maja 
2020 r. w spra-
wie czasowego 
ograniczenia 
funkcjonowania 
uczelni medycz-
nych w związku 
z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem 
COVID-19

25.05. 
2020 r.

§ 1. 1. W okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 
30 września 2020 r. na obszarze kraju ogranicza 
się funkcjonowanie uczelni medycznych nadzo-
rowanych przez ministra właściwego do spraw 
zdrowia przez zawieszenie kształcenia: 
1) na studiach, 
2) na studiach podyplomowych, 
3) w formach innych niż określone w pkt 1 i 2 - 
w siedzibach lub filiach uczelni medycznych. 

2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, uczelnie 
medyczne prowadzą zajęcia z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość nie-
zależnie od tego, czy zostało to przewidziane 
w programie danego kształcenia. 
3. W okresie, o którym mowa w ust. 1, uczelnie 
medyczne mogą prowadzić w swoich siedzibach 
lub filiach: 
1) zajęcia, które nie mogą być zrealizowane z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość; 

Nowe akty prawne
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L.p. Tytuł aktu 
prawnego

Wejście  
w życie

Przedmiot regulacji

2) zajęcia przewidziane w programie studiów do 
realizacji na ostatnim roku studiów. 

4. Decyzję w sprawie prowadzenia kształcenia 
zgodnie z ust. 3 podejmuje rektor, określając 
warunki realizacji zajęć zapewniające bezpie-
czeństwo osób prowadzących zajęcia i biorących 
w nich udział oraz warunki korzystania z infras-
truktury uczelni medycznej. 
5. W okresie, o którym mowa w ust. 1, kolegia 
elektorów uczelni medycznych, organy kolegialne 
samorządu studenckiego, komisje stypendialne, 
komisje i zespoły powołane w postępowaniach 
w sprawach nadania stopni i tytułu prowadzo-
nych w uczelniach medycznych oraz komisje i 
inne gremia działające na podstawie statutów 
uczelni medycznych mogą podejmować uchwały 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
niezależnie od tego, czy taki tryb ich podejmo-
wania został określony w aktach wewnętrznych 
uczelni medycznych. 
§ 2. W przypadku prowadzenia kształcenia 
na studiach zgodnie z § 1 ust. 2 nie stosuje się 
ograniczeń w zakresie liczby punktów ECTS, 
jaka może być uzyskana w ramach kształcenia 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość, określonych w programach studiów.

4. Komunikat 
GIS - zestawie-
nie wytycznych 
za miesz czonych 
na stro nach 
posz czegól nych 
mi nisterstw we 
współ pracy z GIS

21.05.
2020 r

Treść komunikatu:
https://gis.gov.pl/aktualnosci/wyty-
czne-zamieszczone-na-stronach-
poszczegolnych-ministerstw-we-
wspolpracy-z-gis/

5. Komunikat Cent-
rali NFZ -Dodatko-
we wynagrodzenie 
dla personelu 
medycznego za 
pracę w jednym 
miejscu

19.05.
2020 r.

Wyjaśnienia Centrali NFZ co do wymiaru dodat-
ku do wynagrodzenia za pracę w jednym miejscu.
Publikacja polecenia Ministra Zdrowia skierowa-
nego do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 
w zakresie obowiązku wypłaty środków na te 
świadczenia pieniężne.
Wzór oświadczenia, jakie musi złożyć pracownik 
medyczny, by otrzymać dodatkowe świadczenie 
pieniężne. 

Nowe akty prawne
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L.p. Tytuł aktu 
prawnego

Wejście  
w życie

Przedmiot regulacji

Wzór umowy zawieranej przez szpitala z NFZ 
w zakresie pozyskania środków na wypłatę 
dodatków do wynagrodzenia.
Publikacja polecenia Ministra Zdrowia skiero-
wane do Prezesa NFZ w zakresie zabezpieczenia 
środków na wypłatę dodatków do wynagrodze-
nia za pracę w jednym miejscu.
Pełny tekst komunikatu i dokumenty:

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktual-
nosci-centrali/dodatkowe-wynagrodzenie-
dla-personelu-medycznego-za-prace-w-
jednym-miejscu,7721.html

6. Ustawa z dnia 14 
maja 2020 r.  
o zmianie nie-
których ustaw w 
zakresie działań 
osłonowych 
w związku z roz-
przestrzenianiem 
się wirusa SARS-
-CoV-2

16.05.
2020 r.

Art. 19. W ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. 
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 
1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567) w art. 
46d dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8. W przypadku niedoboru produktów leczni-
czych, środków spożywczych specjalnego prze-
znaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych 
lub środków ochrony osobistej niezbędnych dla 
pacjentów lub wyposażenia niezbędnego do 
prowadzenia działalności, minister właściwy do 
spraw zdrowia poleci wydanie w niezbędnych 
ilościach tych produktów, środków, wyposażenia 
lub wyrobów z Agencji Rezerw Materiałowych do 
podmiotów leczniczych prowadzących szpitale, 
stacje sanitarno-epidemiologiczne, apteki ogól-
nodostępne, punkty apteczne lub domy pomocy 
społecznej.”.
Art. 46. W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wy-
wołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 
374, 567, 568 i 695) wprowadza się następujące 
zmiany:
1) w art. 4: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dzie-
cięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, 
do których uczęszcza dziecko, albo niemożności 
sprawowania opieki przez nianię lub dziennego-
opiekuna z powodu COVID-19 ubezpieczonemu 

Nowe akty prawne
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prawnego

Wejście  
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zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funk-
cjonariuszowi, o którym mowa w ust. 4, zwolnio-
nemu od pełnienia służby z powodu koniecznoś-
ci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem 
legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do 
ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem 
o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrze-
bie kształcenia specjalnego przysługuje dodat-
kowy zasiłek opiekuńczy przez okres nie dłuższy 
niż 14 dni.”,
b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu: 
„1b. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym 
mowa w ust. 1 i 1a, przysługuje ubezpieczonemu 
zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funk-
cjonariuszowi, o którym mowa w ust. 4, zwolnio-
nemu od pełnienia służby z powodu koniecznoś-
ci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem 
legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do 
ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem 
o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrze-
bie kształcenia specjalnego, albo dorosłą osobą 
niepełnosprawną również w przypadku otwarcia 
placówek, o których mowa w tych przepisach, 
w czasie trwania COVID-19 przez okres nie 
dłuższy niż 14 dni. W okresie tym uwzględnia się 
okres, o którym mowa w ust. 1.”, 
c) w ust. 4 wprowadza się następujące zmiany: 
- po wyrazach „ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. 
o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1921 i 2020),” dodaje się wyrazy 
„ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie 
Więziennej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1427, 1608, 1635 
i 2020 oraz z 2020 r. poz. 568)”, - po wyrazach 
„ustawie z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Mar-
szałkowskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1940)” dodaje 
się wyrazy „okresów pobierania tych zasiłków”, – 
po wyrazach „art. 102b ust. 3,” dodaje się wyrazy 
„art. 60c ust. 3,”, - wyrazy „oraz art. 233 ust. 2” 
zastępuje się wyrazami „, art. 233 ust. 2 oraz art. 
87 ust. 3”;

Nowe akty prawne
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2) w art. 4a: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dzie-
cięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, 
do których uczęszcza dziecko, albo niemożności 
sprawowania opieki przez nianię lub dziennego 
opiekuna z powodu COVID-19 osobie, o której 
mowa w art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 16 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 
społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174 
i 782), przysługuje zasiłek opiekuńczy z powodu 
konieczności osobistego sprawowania opieki 
nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem 
o znacznym lub umiarkowanym stopniu nie-
pełnosprawności do ukończenia 18 lat albo 
dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności 
lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjal-
nego.”,
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. 
Przepis art. 4 ust. 1b stosuje się odpowiednio.”; 
3) po art. 4c dodaje się art. 4d i art. 4e w brzmie-
niu:
Art. 4e. 1. W okresie obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, 
w sytuacjach szczególnych związanych z zapo-
bieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, w celu zapewnienia niezbędnej 
pomocy osobom przebywającym w jednostkach 
organizacyjnych pomocy społecznej świadczą-
cych usługi całodobowo, noclegowniach oraz 
innych placówkach zapewniających całodobową 
opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle 
chorym lub w podeszłym wieku, o których mowa 
w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 
1818 i 2473), pracownicy i osoby świadczące 
pracę w tych podmiotach, poddane w nich 
obowiązkowej kwarantannie mogą za zgodą 
tych osób świadczyć pracę określoną w umowie 
i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie.
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2. W przypadku świadczenia pracy w trakcie 
kwa rantanny, o której mowa w ust. 1, nie przys-
ługuje wynagrodzenie, o którym mowa w art. 
92 ust awy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 
pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) ani 
świadczenie pieniężne z tytułu choroby okreś-
lone w odrębnych przepisach.
Pełny tekst aktu:
http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000087501.pdf

7. Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia 
z dnia 15 maja 
2020 r. zmieniające 
rozporządzenie 
w sprawie Kra-
jowego Rejestru 
Pacjentów z 
COVID-19

16.05.
2020 r.

Z uzasadnienia projektu:
„(…) Projekt rozporządzenia przewiduje dodat-
kowy zakres danych, których przekazywanie 
do rejestru będzie obligatoryjne dla wszystkich 
podmiotów. Obejmuje to dane dotyczące:
1. daty pierwszych objawów u pacjenta (niezbęd-
nej dla właściwego szacowania i modelowania 
progresji choroby u pacjentów w kraju),
2. informację czy pacjent ma objawy choroby;
3. rozpoznanie oraz stan kliniczny pacjentów 
w chwili przyjęcia (niezbędne dla właściwego 
określania ryzyka pogorszania się stanu zdrowia 
pacjentów, a więc i wpływu na zasoby systemu 
ochrony zdrowia),
4. grupę krwi pacjenta (niezbędne dla umożli-
wienia właściwej dystrybucji zapasów krwi oraz 
leczenia osoczem krwi ozdrowieńców),
5. stan pacjenta zgodnie z ModifiedEarlyWar-
ningScale (w chwili przyjęcia oraz w trakcie 
leczenia - dla obserwowania progresji choroby 
i umożliwienia zapewnienia odpowiednich 
zasobów) i analogicznie u dzieci (dane dotyczące 
PediatricEarlyWarningScale będą jednak zbierane 
fakultatywnie),
6. informację czy pacjent miał w przeszłości 
wykonywaną transplantację;
7. numer telefonu komórkowego, dla zapewnie-
nia możliwości obserwacji pacjenta i kontaktu 
z nim po za kończeniu hospitalizacji czy izolacji 
i badania skutków odległych choroby.”
Pełny tekst aktu:

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/873 
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8. Rozporządzenie 
Rady Ministrów 
z dnia 14 maja 
2020 r. w sprawie 
ok reślenia dłuż-
szego okresu 
po bie rania zasiłku 
opiekuńczego w 
celu przeciwdziała-
nia COVID-19

25.05.
2020 r.

§ 1. Zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w art. 
4a ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegól-
nych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych, przysługuje przez okres 
na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecię-
ce, przedszkola, szkoły oraz inne placówki lub 
w związku z niemożnością sprawowania opieki 
przez nianie lub opiekunów dziennych z po-
wodu COVID-19, jednak nie dłużej niż do dnia 
14 czerwca 2020 r.
§ 2. Zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w § 1, 
przysługuje również w przypadku niemożności 
zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, 
przedszkole oraz inną placówkę lub podmiot 
zatrudniający dziennych opiekunów z powodu 
czasowego ograniczenia funkcjonowania tych 
placówek w związku z COVID-19, przez okres 
niemożności zapewnienia opieki przez te pla-
cówki, jednak nie dłużej niż do dnia 14 czerwca 
2020 r.
§ 3. Zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w § 1, 
przysługuje również osobie, o której mowa w art. 
7 ust. 1 i 2 oraz art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 
rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174 i 782), która 
podejmie decyzję o osobistym sprawowaniu 
opieki, jednak nie dłużej niż do dnia 14 czerwca 
2020 r.

9. Rozporządzenie 
Ministra Zdro-
wia z dnia 12.05. 
2020 r. zmieniające 
roz porządzenie 
w sprawie stan-
dardu organiza-
cyjnego opieki w 
izolatoriach

13.05.
2020 r.

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
26 marca 2020 r. w sprawie standardu organiza-
cyjnego opieki w izolatoriach (Dz. U. poz. 539, 597 
i 761) w załączniku do rozporządzenia wprowa-
dza się następujące zmiany: 
w części I „Postanowienia ogólne” w ust. 1 pkt 2 
otrzymuje brzmienie: 
„2) opieki zdrowotnej personelu medycznego 
w zakresie określonym w niniejszym standardzie 
osobom, u których stwierdzono zachorowanie na 
chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, zwaną 
dalej „COVID-19”, lub podejrzenie zachorowania.”;
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2) w części II „Osoby objęte opieką izolatorium”: 
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje 
brzmienie: „Do objęcia opieką w izolatoriach 
kwalifikują się osoby, o których mowa w części I 
ust. 1, od których pobrano materiał biologiczny 
w celu wykonania testu na obecność wirusa 
SARS-CoV-2, skierowane na piśmie do izolato-
rium przez lekarza szpitala albo przez państwo-
wego inspektora sanitarnego, z jednoczesnym 
powiadomieniem podmiotu leczniczego, o któ-
rym mowa w części I ust. 2:”, 
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) hospitalizowa-
ni z powodu COVID-19, niewymagający dalszego 
leczenia w warunkach szpitalnych, do uzyskania 
ujemnego wyniku testu kontrolnego i ujemnego 
wyniku ponownego testu kontrolnego na obec-
ność wirusa SARS-CoV-2.”

10. Komunikat 
Centrali NFZ - 
Ruszyło ponad 100 
punktów wyma-
zowych dla osób 
z kwarantanny

11.05.
2020 r.

W poniedziałek, 11 maja, w całej Polsce rozpo-
częło działalność 125 punktów pobrań wymazów 
na obecność wirusa SARS-CoV-2. To miejsca, 
z których będą mogły skorzystać osoby przeby-
wające na kwarantannie. Badanie jest bezpłatne. 
Usługę finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia.
Pełna treść komunikatu:
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktual-
nosci-centrali/ruszylo-ponad-100-punktow-
wymazowych-dla-osob-z-kwarantanny,7719.
html

11. Komunikat 
Ministra Zdrowia - 
w 12. dniu kwaran-
tanny zrób test

11.05.
2020 r.

Badanie możesz wykonać w 12 dniu kwarantan-
ny pod warunkiem, że masz własny samochód, 
umożliwiający przemieszczanie się bez kontaktu 
z innymi osobami.
Uwaga, na badanie zabierz dokument ze zdję-
ciem i swój nr PESEL.
Po wykonaniu badania wynik zobaczysz na 
swoim Internetowym Koncie Pacjenta, będziesz 
o nim również poinformowany przez laborato-
rium.
W przypadku dodatniego wyniku, skontaktuj się 
ze stacją sanitarno-epidemiologiczną i postępuj 
zgodnie z otrzymanymi zaleceniami albo zgłoś 
się do lekarza w szpitalu jednoimiennym lub na 
oddziale zakaźnym.

Nowe akty prawne



144

Biuletyn nr 114/2020    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

L.p. Tytuł aktu 
prawnego

Wejście  
w życie

Przedmiot regulacji

W przypadku ujemnego wyniku stacja sanitarno-
-epidemiologiczna powinna zwolnić Cię z kwa-
rantanny.
Jeżeli nie masz możliwości bezpiecznego dotarcia 
do punktu pobrań, skontaktuj się z sanepidem, 
który ma możliwość umówienia Cię na pobranie 
wymazu w miejscu odbywania kwarantanny.
Źródło:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/w-12-dniu-
-kwarantanny-zrob-test

12. Komunikat Cen t-
rali NFZ - Dodat-
kowe wynagro-
dzenie dla perso-
nelu medycznego 
objętego ogranicze-
niem zatrudnienia 
- kryteria

8.05.
2020 r

Do 5 maja szpitale miały czas na wysłanie do 
oddziałów wojewódzkich NFZ informacji 
w sprawie dodatkowych wynagrodzeń dla osób 
udzielających świadczeń w szpitalach w związku 
z epidemią Covid19 objętych ograniczeniem 
zatrudnienia. Informacje zawierały wykazy perso-
nelu medycznego, którego dotyczy dodatkowy 
wzrost wynagrodzeń.
Wykazy złożyło 111 podmiotów. Aktualnie 
w  oddziałach wojewódzkich trwa ich wery-
fikacja. Po dokonanej weryfikacji oddziały 
niezwłocznie przygotują umowy, na podstawie 
których, dodatkowe środki zostaną przekazane 
do szpitali.
Kryteria podziału środków dla personelu 
medycznego uprawnionego do otrzymania 
dodatkowego wynagrodzenia są ściśle określone 
w załączniku do polecenia Ministra Zdrowia z 
29 kwietnia 2020 r.
Zgodnie z pkt. 3 załącznika wysokość świadcze-
nia dodatkowego powinna być równa:
1) 80% wartości wynagrodzenia brutto otrzyma-
nego przez daną osobę w innych miejscach pra-
cy za marzec 2020 r. albo miesiąc poprzedzający 
ten, w którym nastąpiło objęcie ograniczeniem.
W kwocie tej nie uwzględnia się wynagrodze-
nia z tytułu świadczeń zdrowotnych, których 
udzielanie nie wiąże się z bezpośrednim kontak-
tem z pacjentem (np. świadczenia udzielane za 
pośrednictwem systemów teleinformatycznych 
lub systemów łączności)

albo
2) 50% wynagrodzenia zasadniczego danej oso-
by w szpitalu, w którym będzie objęta ograni-
czeniem za marzec 2020 r., a w przypadku, gdy

Nowe akty prawne
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osoba ta nie była w tym czasie zatrudniona 
w danym szpitalu 50% wysokości miesięcznego 
wynagrodzenia zasadniczego tej osoby w szpitalu 
na dzień udostępniania informacji.
W przypadku osoby zatrudnionej na innej 
podstawie niż stosunek pracy w wysokości 50% 
wynagrodzenia należnego za marzec 2020 r., 
a w przypadku, gdy osoba ta nie była w tym cza-
sie zatrudniona w tym szpitalu w wysokości 50% 
miesięcznego wynagrodzenia tej osoby w szpita-
lu na dzień udostępniania informacji.
Wysokość  świadczenia nie może być niższa 
niż wartość 50% wynagrodzenia zasadniczego 
danej osoby w szpitalu, w którym będzie objęta 
ograniczeniem za marzec, a w przypadku, gdy 
osoba ta nie była w tym czasie zatrudniona 
w danym szpitalu w wysokości 50% miesięcznego 
wynagrodzenia zasadniczego tej osoby na dzień 
udostępniania informacji; w przypadku osoby 
zatrudnionej na innej podstawie niż stosunek 
pracy w wysokości 50% wynagrodzenia należne-
go za marzec, a w przypadku, gdy osoba ta nie 
była w tym czasie zatrudniona w tym szpitalu, 
w wysokości 50% miesięcznego wynagrodzenia 
tej osoby w szpitalu na dzień udostępniania, oraz 
nie wyższa niż 10 000 zł;
3) W  przypadku objęcia ograniczeniem, 
o którym mowa w § 1 ust. 3 rozporządzenia 
w sprawie standardów przez niepełny miesiąc, 
świadczenie dodatkowe za ten miesiąc podlegać 
powinno proporcjonalnemu obniżeniu.

Źródło:
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualno-
sci-centrali/dodatkowe-wynagrodzenie-dla-
personelu-medycznego-objetego-ograniczenie
m-zatrudnienia-kryteria,7717.html

13. Komunikat 
Centrali NFZ dla 
świadczeniodaw-
ców dot. portalu 
SZOI

5.05.
2020 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje zaktuali-
zowaną dokumentację systemu obsługi procesu 
elektronicznego weryfikowania i potwierdzania 
zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne.
Ostanie zmiany:
Realizacja:
• Dodano operacje pobierania wydruku zlecenia 
zaopatrzenia / wydruku zlecenia naprawy wyro-
bu medycznego

Nowe akty prawne
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• Dla zleceń comiesięcznych, zrealizowanych 
w części, dodano operację Pobierz ponownie.
• Zmodyfikowano komunikaty błędów dla ope-
racji Pobierania zlecenia do realizacji
• Dodano wyświetlanie nazwy miejsca pracy na 
liście kontekstów pracy operatora oraz w czasie 
dodawania definicji
• Wprowadzono funkcje umożliwiające powiąza-
nie konta operatora z miejscem wydania wyrobu.
Wystawianie:
• Ujednolicono operację pobierania wydruku 
zlecenia w systemie ap-zz
Źródło: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/
aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadcze-
niodawcow-dot-portalu-szoi,7711.html

14. Zarządzenie 
Prezesa NFZ 
Nr 65/2020/
DSOZ zmienia-
jące zarządzenie 
w sprawie zasad 
sprawozdawania 
oraz warunków 
rozliczania świad-
czeń opieki zdro-
wotnej związanych 
z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem 
COVID-19.

Treść:
§ 1. W zarządzeniu (…) wprowadza się następu-
jące zmiany; 
1) w § 2 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 
„6) w przypadku punktu pobrań materiału biolo-
gicznego do przeprowadzenia testu na obecność 
wirusa SARS-CoV-2 - pozostawanie w gotowości 
we wszystkie dni tygodnia nie mniej niż dwie 
godziny dziennie, do pobrania materiału biolo-
gicznego od osób podejrzanych o zakażenie lub 
zakażonych wirusem SARS-CoV-2, zwolnionych 
z obowiązku odbycia obowiązkowej kwaran-
tanny na podstawie § 3 ust. 8 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epi-
demii (Dz. U. poz. 792); 
2) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone 
w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
3) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje 
brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniej-
szego zarządzenia.
Z uzasadnienia:
Zarządzenie stanowi wykonanie upoważnienia 
ustawowego zawartego w art. 9 ust. 3 ustawy 
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiąza-
niach związanych z zapobieganiem, przeciwdzia-
łaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
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kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 oraz 695). 
Na mocy ww. przepisu Prezes Narodowego Fun-
duszu Zdrowia upoważniony został do określenia 
zasad sprawozdawania oraz warunków rozlicza-
nia świadczeń opieki zdrowotnej związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID-19. 
Niniejszym zarządzeniem zmodyfikowano posta-
nowienia dotyczące produktów rozliczeniowych 
służących do rozliczania świadczeń udzielanych 
w punkcie pobrań materiału biologicznego do 
przeprowadzenia testu na obecność wirusa 
SARS-CoV-2 oraz doprecyzowano przepisy okreś-
lające osoby uprawnione do tych świadczeń.
Źródo: https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-
-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadze-
nie-nr-652020dsoz,7177.html

15. Komunikat  
Centrali NFZ z 30 
kwietnia 2020 r. 
w sprawie dodat-
kowych środków 
dla osób udziela-
jących świadczeń 
w podmiotach w 
związku z epide-
mią COVID-19.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. 
w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy 
udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjen-
tom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem 
wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące za-
wód medyczny, które mają bezpośredni kontakt 
z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym 
wirusem, minister zdrowia polecił Narodowemu 
Funduszowi Zdrowia przekazanie podmiotom, 
o których mowa w § 1 rozporządzenia środków 
finansowych z przeznaczeniem na przyznanie 
osobom uczestniczącym w udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych, objętym ograniczeniem, o którym 
mowa w § 1 ust. 3 rozporządzenia, z wyłączeniem 
osób, skierowanych do pracy w tych podmiotach 
na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 5 grud-
nia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 
1239, z późn.zm.), dodatkowego świadczenia 
pieniężnego, wypłacanego miesięcznie, przez 
okres objęcia ograniczeniem.
Kwota świadczenia dodatkowego ustalana 
będzie jako 80% wartości wynagrodzenia uzyski-
wanego poza miejscem, w którym po wprowa-
dzeniu ograniczenia dana osoba będzie udzielała

Nowe akty prawne



148

Biuletyn nr 114/2020    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

L.p. Tytuł aktu 
prawnego

Wejście  
w życie

Przedmiot regulacji

świadczeń, albo 50% wartości wynagrodzenia 
uzyskiwanego w miejscu, w którym po wprowa-
dzeniu ograniczenia dana osoba będzie udzielała 
świadczeń. Powyższa kwota nie może być wyższa 
niż 10 000 zł.
W przypadku objęcia ograniczeniem, o którym 
mowa w § 1 ust. 3 rozporządzenia, przez niepełny 
miesiąc, świadczenie dodatkowe za ten miesiąc 
podlegać będzie proporcjonalnemu obniżeniu.
Pełna treść komunikatu:

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/
aktualnosci-centrali/komunikat-w-
sprawie-dodatkowych-srodkow-dla-osob-
udzielajacych-swiadczen-w-podmiotach-w-
zwiazku-z-epidemia-covid-19-,7705.html

16. Zarządzenie Pre-
zesa NFZ Nr 63/ 
2020/ DSOZ z 24-
04-2020 zmie nia-
jące zarządzenie 
w sprawie zasad 
sprawozdawania 
oraz warunków 
rozliczania świad-
czeń opieki zdro-
wotnej związanych 
z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem 
COVID-19.

24.04.
2020 r.

Treść regulacji:
wprowadza się następujące zmiany;
1) w § 2 w ust. 1:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) w przypadku świadczeń innych niż określone 
w pkt 1, 3-6 – pozostawanie
w dyspozycji obsady kadrowej oraz wolnych 
łóżek;”,
b) dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) w przypadku punktu pobrań materiału biolo-
gicznego do przeprowadzenia testu na obecność 
wirusa SARS-CoV-2 - pozostawanie w gotowości 
przez nie mniej niż
dwie godziny na dobę w godzinach 8-18, za 
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz 
pobranie materiału biologicznego od osób po-
dejrzanych o zakażenie lub zakażonych wirusem 
SARS-CoV-2, pozostających w kwarantannie na 
podstawie:
a) decyzji organu Państwowej Inspekcji Sanitar-
nej, lub
b) odrębnych przepisów.”;
2) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone 
w załączniku do niniejszego zarządzenia.
3) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje 
brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniej-
szego zarządzenia.
Z uzasadnienia:
Zarządzenie stanowi wykonanie upoważnienia 
ustawowego zawartego w art. 9 ust. 3 ustawy

Nowe akty prawne
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L.p. Tytuł aktu 
prawnego

Wejście  
w życie

Przedmiot regulacji

z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiąza-
niach związanych z zapobieganiem, przeciwdzia-
łaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzy-
sowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 oraz 695).
Na mocy ww. przepisu Prezes Narodowego Fun-
duszu Zdrowia upoważniony został do określenia 
zasad sprawozdawania oraz warunków rozlicza-
nia świadczeń opieki zdrowotnej związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID-19.
Niniejszym zarządzeniem zmodyfikowano 
postanowienia dotyczące wartości produktów 
rozliczeniowych - testów na obecność wirusa 
SARS-CoV-2. Powyższa konieczność modyfi-
kacji zarządzenia wynika z dostosowania ww. 
wartości do kosztów finansowania testów 
zgodnie z poleceniem wydanym przez Ministra 
Zdrowia Narodowemu Funduszowi Zdrowia, 
a dotyczącym zawarcia umów o wykonywanie 
testów diagnostycznych RT-PCR w kierunku 
SARS-CoV-2, w tym dodatkowych warunków ich 
finansowania.
Ponadto wprowadzono możliwość rozlicza-
nia świadczeń udzielanych w punkcie pobrań 
materiału biologicznego do przeprowadzenia 
testu na obecność wirusa SARSCoV-2 dla osób 
pozostających w kwarantannie na podstawie 
decyzji organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
lub odrębnych przepisów.
Pełna treść regulacji:

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/
zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-
-632020dsoz,7175.html

17. Komunikat Mini-
stra Zdrowia - Skie-
rowanie do pracy 
przy zwalczaniu 
epidemii
(wynagrodzenie)

24.04.
2020 r.

Ministerstwo Zdrowia w stanowisku przeka-
zanym wojewodom rekomenduje ustalenie 
wynagrodzenia w wysokości nie niższej niż 150% 
kwoty wynagrodzenia, które osoba skierowana 
do pracy otrzymała w miesiącu poprzedzającym 
miesiąc, w którym została skierowana, przy czym 
nie więcej niż kwota tego wynagrodzenia plus 10 
000 zł.
Ważne jest, że kwota tego wynagrodzenia nigdy 
nie może być niższa od określonych w ustawie 
dolnych limitów, tj.:

Nowe akty prawne
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L.p. Tytuł aktu 
prawnego

Wejście  
w życie

Przedmiot regulacji

1) nie może być niższa niż 150% przeciętnego 
wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego 
na  stanowisku pracy, na które osoba ta została 
skierowana;
2) nie może być niższa niż wynagrodzenie, któ-
re osoba skierowana do pracy przy zwalczaniu 
epidemii otrzymała w miesiącu poprzedzają-
cym miesiąc, w którym wydana została decyzja 
o skierowaniu jej do pracy przy zwalczaniu 
epidemii.

Powyższa regulacja, oznacza, że wynagrodzenie 
pracownika skierowanego do pracy w przedmio-
towym trybie nie może być niższe niż wynagro-
dzenie otrzymane przez tę osobę w miesiącu 
poprzedzającym, bez względu na podstawę 
zatrudnienia (stosunek pracy czy umowa cywil-
noprawna), jak również bez względu na to czy 
osoba skierowana była zatrudniona w jednym 
czy kilku miejscach pracy. Należy zatem brać pod 
uwagę cały zarobek wynikający z zatrudnienia 
osoby skierowanej do pracy, który utraciła ona 
w związku ze skierowaniem do pracy w innym 
podmiocie leczniczym.
Wynagrodzenie pracownika skierowanego 
nie może być niższe niż łączne wynagrodzenie 
(tj. wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatkowe 
składniki wynagrodzenia np. dodatki za pracę 
w nocy, za dyżur medyczny), które osoba ta 
otrzymała w miesiącu poprzedzającym miesiąc, 
w którym wydana została decyzja o skierowaniu 
jej do pracy przy zwalczaniu epidemii.
Wynagrodzenie określone w sposób wskazany 
powyżej, spełniające co najmniej gwarantowane 
ustawowo minima powinno znaleźć odzwiercie-
dlenie w treści umowy o pracę.
Przykłady:
1) Jeżeli osoba została skierowana do pracy 
w kwietniu, w marcu zarobiła 6 000 zł (3 000 zł 
wynagrodzenia zasadniczego i 2 000 zł dodatku 
za dyżury w jednym podmiocie oraz 1 000 zł za 
dyżury w drugim podmiocie na podstawie kon-
traktu), a przeciętne wynagrodzenie zasadnicze 
na stanowisku pracy, na które została skierowa-
na wynosi 3 000 zł, jej wynagrodzenie

Nowe akty prawne
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L.p. Tytuł aktu 
prawnego

Wejście  
w życie

Przedmiot regulacji

w miejscu skierowania, zgodnie z rekomendacją 
Ministerstwa Zdrowia powinno wynosić 9 000 zł
2) Jeżeli osoba została skierowana do pracy 
w kwietniu, w marcu zarobiła na podstawie 
umowy cywilnoprawnej 25 000 zł, a przeciętne 
wynagrodzenie zasadnicze na stanowisku pracy, 
na które została skierowana wynosi 7 000 zł, jej 
wynagrodzenie w miejscu skierowania, zgodnie 
z rekomendacją Ministerstwa Zdrowia, powinno 
wynosić 35 000 zł
3) Jeżeli osoba została skierowana do pracy 
w kwietniu, w marcu zarobiła 5 000 zł, a prze-
ciętne wynagrodzenie zasadnicze na stanowisku 
pracy, na które została skierowana wynosi 6 000 
zł, jej wynagrodzenie w miejscu skierowania, 
zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Zdrowia, 
powinno wynieść 7 500 zł. Jednak ze względu na 
dolny limit ustawowy, wynagrodzenie wynosi 
w tym przypadku 9 000 zł.
https://www.gov.pl/web/zdrowie/skierowanie-
-do-pracy-przy-zwalczaniu-epidemii

18. Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia 
z dnia 15 kwietnia 
2020 r. zmieniające 
rozporządzenie 
w sprawie ogól-
nych warunków 
umów o udzielanie 
świadczeń opieki 
zdrowotnej

18.04.
2020 r.

Szczegółowe regulacje:
http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000069601.
pdf

19. Wytyczne zespołu 
konsultantów w 
dziedzinie pielęg-
niarstwa epide-
miologicznego w 
zakresie działań 
mających na celu 
zapobieganie 
rozprzestrzeniania 
się zakażeń SARS-
-CoV-2 w środowi-
sku szpitalnym

17.04.
2020 r.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-
w-zakresie-dzialan-majacych-na-celu-
zaobieganie-rozprzestrzeniania-sie-zakazen-
sars-cov-2-w-srodowisku-szpitalnym

Nowe akty prawne
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L.p. Tytuł aktu 
prawnego

Wejście  
w życie

Przedmiot regulacji

20. Rekomendacja 
dla pielęgniarskiej 
kadry zarządza-
jącej szpitalami 
w zakresie pod-
jęcia działań 
przygotowujących 
pielęgniarki do 
opieki nad cho-
rymi leczonymi 
w oddziałach 
intensywnej 
terapii w sytuacji 
rozwoju epidemii 
COVID-19

17.04.
2020 r.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/rekomenda-
cja-dla-pielegniarskiej-kadry-zarzadzajacej-
szpitalami-w-zakresie-podjecia-dzialan-
przygotowujacych-pielegniarki-do-opieki-
nad-chorymi-leczonymi-w-oddzialach-
intensywnej-terapii-w-sytuacji-rozwoju-
epidemii-covid-19

Nowe akty prawne
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Z mojej praktyki

C  
OVID-19 z perspektywy pracownika szpitala

Jestem świeżo po rozmowie w swoim zakładzie pracy. Rozmo-
wie, dotyczącej kwestii organizacyjnych.

Blok operacyjny, a konkretnie - sala nadzoru poznieczulenio-
wego - przekształcona być może w salę intensywnego nadzoru, 
do której mieliby trafić pacjenci z COVID-19 wymagający szcze-
gólnych środków leczniczych, a więc respiratora. Od jutra per-
sonel bloku będzie ponadto delegowany na oddział intensywnej 
terapii celem nabycia umiejętności koniecznych do opieki nad 
tego rodzaju pacjentem.

- Dlaczego ja?
- Dlaczego my?
Z prostej przyczyny - osoby z oddziału intensywnego nadzoru 

nie są już w stanie zapewnić kompletnej, bezpiecznej opieki nad 
chorym z uwagi na braki personalne.

I znowu - Dlaczego?
Ano dlatego, że część pielęgniarek i pielęgniarzy musiało ods-

tąpić od pracy w dwóch placówkach. Podstawą funkcjonowa-
nia systemu ochrony zdrowia w Polsce była od lat wymuszona 
sytuacją praca na rzecz kilku podmiotów, a więc w wymiarze 
1,5-2 etatów.

Uniemożliwienie dziś, słuszne, czy nie, takiej wielozadanio-
wości skutkuje tym, czym kończy się obcięcie krzesłu jednej, 
drewnianej nogi. System rozpada się na naszych oczach.

Dołóżmy do tego wszystkie pielęgniarki, które zrezygnowały 
z pracy na rzecz opieki nad dzieckiem, lub poszły na zwolnienia 
lekarskie, tudzież urlopy wychowawcze, oraz pielęgniarki emery-
towane, dorabiające w szpitalu na rzecz miesięcznego uposażenia. 

Obraz, jaki przedstawia nam rzeczywistość, jest jawnie ka-
tastrofalny jeszcze przed kataklizmem - to nie kwestia tylko 
i wyłącznie podnoszonych do rangi panaceum na wszystko res-
piratorów, ale i wysokospecjalistycznej kadry ludzi zdolnych je 
obsługiwać, której zwyczajnie brak!
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Część z pracowników zwolni się jeszcze przed - obym się mylił 
- wcielającym się w życie włoskim scenariuszem, aby uchronić 
siebie i bliskich przed koronawirusem. Ale co z resztą? 

Jeszcze niedawno rząd chwalił się dotowaniem szpitali jedno-
imiennych w tysiąc sztuk środków ochrony osobistej (fartuch + 
maska), zupełnie nie rozumiejąc, że podobne zapasy wystarczą, 
w przypadku oblężenia polskich szpitali, na kilka zaledwie dni. 

Wystąpienie ministra Szumowskiego, przepowiadające wyk-
ładniczy wzrost zachorowań, a więc i zgonów, nie budzi żadnych 
wątpliwości - prawdziwy kryzys przed nami, podczas gdy statek 
już teraz idzie powoli na dno. 

Jeszcze do niedawna internet wychwalał bohaterów włoskich 
szpitali, trzymając kciuki za powodzenie ich misji. 

Jeszcze niedawno radio i telewizja uczyły Polaków, jak spędzić 
czas w domu i czym wypełnić dłużące się komuś w nieskończo-
ność godziny izolacji. 

Jeszcze niedawno ratownicy medyczni z Polski nagrywali 
wiralowy film, tańcząc w rozpędzonej karetce w rytm muzyki 
z Ghost busters. 

Jeszcze niedawno pielęgniarki ze szpitali doposażonych w sprzęt 
zamieszczały na facebooku zabawne selfie w środkach ochrony 
osobistej, machając do obiektywu z uśmiechem na ustach. 

Polski koronawirus miał coś z happeningu, podczas gdy dzisiaj, 
z dnia na dzień, zagrożenie wydaje się być coraz bardziej realne. 
Chyba nikt dziś nie wierzy, że Polska będzie zieloną wyspą na tle 
krajów ościennych, znacznie bogatszych od nas. To kwestia jedy-
nie czasu, dynamiki choroby, którą na drodze izolacji, bardziej 
lub mniej udanej, staramy się trzymać w boksach. Gdybyśmy 
bowiem puścili cugle, scenariusz włoski byłby wręcz oczywisty, 
tym bardziej, że w Polsce zasady higieny osobistej stały od zawsze 
na żenująco niskim poziomie. 

Kto z nas nie widział plującej, czy smarkającej osoby o pół 
kroku od nas? 

Kto z nas nie odsuwał się czasem od przeziębionej koleżanki, 
która po nocnej kuracji NLPZ-ami stawia się z rana heroicznie 
w pracy? 

Z mojej praktyki
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Ilu z nas musiało zostawić dziecko w szkole pośród zakatarzo-
nych dzieci, kichających i kaszlących tym mocniej i częściej, im 
bardziej zwraca się im uwagę? 

Ba, ilu Polaków ma w dobrym zwyczaju myć ręce po wyjściu 
z toalety? 

Wiara w to, że Polska zarządzi pandemią na skalę niespotyka-
na na świecie jest życzeniowe. Warto w tym miejscu nadmienić 
o kwestii struktury zatrudnienia w placówce ochrony zdrowia 
w Polsce. Chyba każdy wie, czym są minimalne normy zatrud-
nienia? To termin ustalający w praktyce maksymalną obsadę 
pielęgniarek na danym oddziale placówki opieki całkowitej. Jeśli 
minimum normy stanowią dwie pielęgniarki na nocnej zmianie 
zajmujące się 20-30 pacjentami, to szpital zatrudni nie mniej, nie 
więcej jak dwie pielęgniarki, bo i po co aż trzy? 

Minimalne normy zatrudnienia zaszkodziły szpitalom, re-
dukując obsadę stanowiskową do granicy wydajności. Nie ma 
przecież pieniędzy na dodatkowego pracownika, skoro nie ma 
przymusu jego zatrudnienia. I cóż z tego, że te trzy pielęgniarki 
pracować mogą lepiej oraz wydajniej, niż dwie - w realiach pol-
skiej polityki zdrowotnej nie ma to absolutnie żadnego, zupełnie 
żadnego znaczenia. 

Kwestia owych haniebnych norm nie sprawdza się z chwilą 
nastania kryzysu, gdy personelu znienacka brakuje. Tak napraw-
dę brakowało go od co najmniej kilkunastu lat. Praca na rzecz 
dwóch lub nawet trzech podmiotów pracy protezowała system, 
nadając mu miraż sprawności. A tymczasem, w obliczu faktycz-
nego zagrożenia życia i zdrowia Polaków, nie ma kim oraz czym 
wypełnić narastającą lukę. W moim odczuciu nie jest to syndrom 
tak zwanej krótkiej kołdry, a owych fatalnych norm. 

Jak z drugiej strony zachęcić młodych, zdających maturę ludzi 
do wejścia w wiecznie niedofinansowany, przepracowany i za-
grażający własnemu zdrowia obszar ochrony zdrowia? 

Podejrzewam, że z całego systemu ubędzie nam pracowników, 
którzy nie będą myśleli o pracy w kategoriach posługi, misji, 
czy zobowiązań. Okazało się bowiem, że o nich nie myślał nikt 
- tak w kontekście wynagrodzenia, dostępu do środków ochrony 
osobistej, czy adekwatnego obciążenia obowiązkami. Jeszcze do 

Z mojej praktyki
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niedawna internet w Polsce podbijał obraz zmęczonych twa-
rzy pielęgniarek, ratowników i lekarzy z Włoch, wobec których 
wyrażano najwyższy podziw oraz przynależny im z pewnością 
szacunek.

Tak, są bohaterami. Ale podobni im ludzie obecni są w polskich 
szpitalach od lat, pracując długimi godzinami bez przerwy na 
rzecz wiecznie złorzeczących im chorych pod okiem krytycznej, 
bo  bezimiennej, okrutnej w osądach opinii publicznej.

Ze swojej strony apeluję o profesjonalizm - wirus to nie powód 
do żartów, internetowych happeningów, czy filmików na fejsie 
dla heheszków i lajków. To dla nas wielka, odbywająca się na 
niespotykana jak dotąd skalę lekcja - higieny osobistej, nowych 
nawyków profilaktyki zdrowotnej, przygotowania szpitali na wy-
padki masowe, czy krytycznej oceny dotychczasowej kondycji 
systemu. 

Zrezygnujmy z norm minimalnych na rzecz norm maksymal-
nych. Zatroszczmy się o pacjenta, jak i o siebie nawzajem.

Z drugiej strony, apelując do podobnych do mnie pracowników 
ochrony zdrowia, nie uciekajmy. 

Jestem pielęgniarzem, specjalis tą anestezjologii i intensywnej 
terapii. I także się boję. Na zmiany i wnioski przyjdzie stosowny 
czas. Póki co przygotujmy się psychicznie oraz sprzętowo na to, 
co może nadejść. Bohaterowie żyją nie tylko w sieci. Dziś boha-
terami musimy być także my.

Sebastian Kuklo  
plg. specj. Anestezjologii i intensywnej terapii  

e-mail: jawny23@o2.pl

Z mojej praktyki
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C  
razy sexy virus

Hipermarket 
Widmo braku towaru potwierdza się przy stoisku mięsnym. 

Mięso, artykuł onegdaj luksusowy, jest wykupione do ostatniego 
skrawka. Idę dalej. 

Dostrzegam mąkę, makaron, wodę, papier toaletowy... w iloś-
ciach zdecydowanie mniejszych, ale jednak wciąż są.

Moją uwagę skupia nieoczekiwanie coś zupełnie innego. 
Ba, robię zdjęcie. Oto stoisko rybne doczekało się wreszcie 

sznurowanych barierek, uniemożliwiających dosłowne macanie 
krewetek, czy rybiej tuszy przed zakupem. 

Na tym nie koniec. Sektor owoców i warzyw zdobi tablica z na-
pisem „Szanowny kliencie, dbaj o higienę! Załóż rękawiczki!”, 
które sprzedawczyni przy kasie ma już na dłoniach. 

Fizycznie - to wciąż ten sam sklep. Mentalnie jednak - bardziej 
świadomy. Odruchowy sprzeciw wobec restrykcji ustępuje dziś 
miejsca zrozumieniu i akceptacji. Rzeczywistość zdaje się zmie-
niać na naszych oczach.

Wychodzę z założenia, że we wszystkim, co nas otacza, tkwi 
jakaś lekcja. Leonardo da Vinci przypisywane są słowa: „uczyć 
się można ze wszystkiego i wszędzie”. Szczególnie z przegranych, 
czy nawet tragedii, które przekuć możemy w jakąś prawdę o nas, 
czy o świecie, w jakiś szczegół, który nam wcześniej zwyczajnie 
umykał, bo nie wydawał się być istotny. Zagrożenie, już nie tylko 
hipotetyczne, związane z koronawirusem, może być także lekcją 
i - paradoksalnie - wnieść coś dobrego w nasze codzienne życie. 

Kris Carr, jako pacjentka onkologiczna, stworzyła film doku-
mentalny „Crazy Sexy Cancer”, w którym opisuje swoje życie 
z rakiem. Wyciąga wnioski, dokonuje transformacji swojego życia 
i przekonań, zaczyna dostrzegać plusy swojej sytuacji, nazywa-
jąc ja nawet błogosławieństwem. Jej osobliwy towarzysz - rak 
- uporządkował życie, rozdzielił sprawy na ważne i błahe, kazał 
zwyczajnie zwolnić i zadbać o siebie pod kątem fizycznym, jak 
i psychicznym. Choroba, z którą zmaga się świat, nazywa się dzi-
siaj koronawirusem. Za kilka lat będzie to inny patogen o nowej, 
bardziej lub mniej medialnej nazwie, z którym łączyć będziemy 
kolejne teorie spiskowe, czy scenariusze. 

Z mojej praktyki
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Czego nauczy nas to spotkanie? 
To w dużej mierze zależy od naszej woli nauki. 
Czy damy podstawy sądzić, że „mądry Polak po szkodzie”? 
Czy może spod deszczu wejdziemy prosto pod rynnę i to, co 

gorsza, bez bodaj jednego kalosza?
Pierwsze, co rzuca się w oczy, to impulsywność reakcji - ob-

serwujemy wykupywanie konkretnych produktów żywnościo-
wych ze sklepów, dozbrajanie domu w środki ochrony osobistej 
(maseczki), papier toaletowy, czy środki dezynfekcyjne, rzucanie 
„złego oka” na każdego kaszlącego człowieka, a nawet wykrada-
nie przedmiotów deficytowych ze szpitala, czy też przychodni.

 Wszystko to przypomina gorączkową i afektywną ewakuację 
z tonącego już prawie statku, gdzie na jedną szalupę przypada 
pięćdziesiąt osób. 

Dość dobrze obrazuje się w tej sytuacji nasza polska zaradność 
- grunt, to poradzić sobie. Słowiańska plemienność kończy się 
w miejscu, gdzie rozdzielane są „łupy”. Najważniejsze, to odejść 
z największym workiem do własnej, prywatnej jaskini. 

Co stanie się z zresztą? 
Zamknięcie żłobków, szkół, czy urzędów nie chroni najstar-

szych i najbardziej zagrożonych obywateli w kraju. Ich samych 
nie stać najczęściej na zakup hurtowych ilości produktów w skle-
pie, który będą odwiedzać ze zwykłej, codziennej konieczności. 

Epidemia może być testem naszej empatii - dobrosąsiedzkiej 
pomocy, wsparcia, a nawet dostrzeżenia samotnie żyjących, cho-
rych przewlekle ludzi w tej samej, zamieszkiwanej przez nas, 
klatce schodowej. Impulsywność reakcji nazywana być może 
przedsiębiorczością, z tą jednak różnicą, że sam impuls tworzy 
swoistą bańkę spekulacyjną. Ceny preparatów w aptekach zdro-
żały z powodu nadmiarowych i niepotrzebnych zapasów. Rynek, 
oparty na równowadze podaż-popyt okazał się kruchy i doświad-
czył szczególnie placówki, gdzie takie produkty, jak środki dezyn-
fekcyjne, czy właśnie maseczki, będą krytycznie istotne.

Poczucie zagrożenia to najlepsza pożywka dla teorii spisko-
wych. A te z kolei rozprzestrzeniają się dzisiaj najszybciej poprzez 
internet, a w szczególności media społecznościowe. Facebook 
rozsiewał teorię broni biologicznej, która wymknęła się z rąk. 
Whatsapp zachęcał do picia gorącej wody i unikania spożycia 

Z mojej praktyki
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lodów. Twitter ogłaszał przypadki pierwszych pacjentów wśród 
celebrytów, czy znanych gwiazd sportu. Kolejne sensacje roz-
syłano bezrefleksyjnie dalej, dywagując później z poczuciem 
demaskowania spisku na temat Azji i mentalności Chińczyków. 

Koronawirus pokazał po raz kolejny, jak suchą gąbką jest nasz 
spragniony sensacji umysł. Jak byle kroplę brudnej jak błoto wody 
wchłaniamy, mając za prawdę zwyczajne fake newsy, czy kłam-
liwe materiały anonimowych twórców. 

Sytuacja narastającego zagrożenia dowodzi także po raz kolejny 
absolutnego upadku autorytetów w Polsce. Nikt w Polsce nie 
ma dość siły, charyzmy, czy przekonania, by złagodzić trapiący 
obywateli lęk. 

Wystąpienie pani Jadwigi Caban-Korbas, dyrektor słubickiego 
sanepidu, zamiast przekonać, naraziło na śmieszność całą insty-
tucję. Konferencja, której przedmiotem był jeden z pierwszych 
odnotowanych przypadków zakażenia wirusem, stała się „hitem 
internetu”, a więc viralem, co w kontekście tematu nie brzmi 
wcale pochlebnie. Kolejne wypowiedzi polityków były już znacz-
nie bardziej wyważone i merytoryczne - dostajemy prawdziwą, 
życiową lekcję dyplomacji i retoryki. 

Jak mówić, aby nie wzbudzić paniki, oraz histerii? 
Jak dotrzeć z komunikatem do wszystkich obywateli kraju? 

Koronawirus jest wielkim polem doświadczalnym naszego przy-
gotowania na sytuacje bez precedensu. 

To jasne, że nie byliśmy gotowi, ale - być może - następnym 
razem będziemy. Pierwszy stwierdzony przypadek zachorowania 
w Polsce był długo wyczekiwany w mediach. Najwięksi chyba 
optymiści nie wierzyli nawet przez chwilę, że Polska będzie zie-
loną wyspą na mapie globalnej pandemii i nasz kraj uchroni się 
od infekcji mocą li tylko wiary. 

Dlaczego? Ano dlatego, że w Polsce nie istnieje, co stwierdzam 
z pełnym przekonaniem, jakakolwiek profilaktyka nawet w przy-
padku zwykłego, sezonowego przeziębienia. Kichamy w dłonie, 
idziemy z gorączką do pracy, wysyłamy nasze kaszlące dzieci do 
szkół i przedszkoli, argumentując decyzję brakiem alternatywy. 

Nie bierzemy do głowy ryzyka, jakie stwarza choroba dla innych 
- grunt to „ja”, moja praca, moje zdrowie i moja jaskinia (dom).

Z mojej praktyki
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Są przecież środki przeciwzapalne, które łagodzą objawy i sta-
wiają na nogi w mniej niż dwadzieścia cztery godziny. Co gorsza, 
chory pracownik nie naraża się na ostracyzm, czy krytykę ze 
strony przełożonego - firmy premiują brak zwolnień, wynagra-
dzając frekwencję, krytykując postawy „wiecznych” zwolnień 
lekarskich, czy dni poświęcone opiece nad dzieckiem. 

Czy ktoś z nas widział, aby chory współpracownik zakładał 
maseczkę i ograniczał kontakt z zespołem w pracy? 

To raczej zdrowy pracownik musi uważać na siebie, opuszczając 
pokój socjalny z chwilą wejścia człowieka, który za swój trud 
i męczeństwo otrzyma werbalne brawa. Przychodząc chorym 
do pracy, lub prowadząc chore dziecko do szkoły, okazujemy 
kompletny brak nie tylko rozwagi, ale i wszelkiej empatii. 

To, co w przypadku koronawirusa oburza, jest chlebem pow-
szednim nas wszystkich od lat. Pracowniczy heroizm, obawa 
o mniejszy przychód, strach przed przełożonymi, źle patrzący-
mi na zwolnienia lekarskie, jest zwyczajnie demoralizującym 
doświadczeniem tysięcy Polaków. Nabieramy złych nawyków, 
które stają się naszym praktykowanym, wzorcowym modelem 
działania. Skoro inni tak robią, to będę tak robić i ja. 

Dość zabawne wydaje mi się być przy tym edukowanie doros-
łych obywateli, jak mają kichać, czy kaszleć. Jak to możliwe, że 
sztuka kichania, czy bezpiecznego kaszlu, nie obchodziła nas 
wcale do roku 2020? 

Z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Pań-
stwowego Zakładu Higieny wynika, że w minionym sezonie 
2018/2019 odnotowano aż 143 zgony z powodu grypy i jej powi-
kłań. Sama grypa dotknęła ponad trzy i pół miliona Polaków, 
z których blisko piętnaście tysięcy wymagało hospitalizacji. Od-
noszę wrażenie, że poza akcją promującą szczepienia nikt nie 
przejmuje się kwestią profilaktyki 

- czy absencja chorego w pracy odczytywana będzie jako oby-
watelska odpowiedzialność, czy może kłopot dla pracodawcy? 

- czy pochwalane będzie zwolnienie, czy poświęcenie dla dobra 
firmy, człowieka, idei? 

Grypa nawiedza nas każdego roku z podobnym skutkiem. Co 
rok giną też setki tysięcy osób z powodu wypadków, nowotwo-
rów, chorób serca, czy płuc. 

Z mojej praktyki
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- czy w związku z tym Polak nie wsiada w stanie nietrzeźwym 
do samochodu? 

- czy każdy palacz ograniczy palenie w obawie przed rakiem 
krtani? 

- czy Polacy zredukują masę ciała, celem zmniejszenia ryzyka 
chorób serca i układu krążenia? 

Nie! Ale w przypadku koronawirusa będziemy się starać szcze-
gólnie. Jest w tym niezaprzeczalny paradoks. Niemniej, to właśnie 
ten nowy, nieznany nam wirus wskazuje dobitnie, jak ważna dla 
zdrowia jest własna aktywność - to, co robimy, gdzie i z kim, oraz 
w jaki sposób dbamy o siebie. Uwypuklenie tej kwestii może być 
dla nas szczególnie istotne. Nie tylko w kontekście teraźniejszoś-
ci, ale dalszego życia.

Uczyć się można ze wszystkiego. Wyciągać wnioski. Adapto-
wanie się do okoliczności jest prastarym warunkiem przeżycia. 
Na dziś dzień popełniliśmy dość dużo błędów, okazało się, że 
stan gotowości polskich szpitali na wypadek pandemii jest nis-
ki, brakuje sprzętu specjalistycznego, potencjalnie - personelu, 
wytycznych, czy środków ochrony osobistej. 

Wiele spraw związanych z transportem chorego nie jest ja-
snych, kuleje szybka diagnostyka laboratoryjna, nasze odruchy 
profilaktyki zdrowotnej są niemal w zaniku. Tragedia sytuacji 
może być jednak dobrą okazją do zmiany. 

Sexy Crazy Virus? 
Czemu nie. Na drugim biegunie stoi bowiem realna groźba, 

że historia zatoczy koło i za kilka lat odbędziemy smutne repe-
tytorium ze zlekceważonych doświadczeń.

Cieszy mnię ten rym:
„Polak mądry po szkodzie”; 
Lecz jeśli prawda i z tego nas zbodzie, 
Nową przypowieść Polak sobie kupi, 
Że i przed szkodą, i po szkodzie głupi.”

Jan Kochanowski, Księgi wtóre, Pieśń 5

Sebastian Kuklo  
plg. specj. Anestezjologii i intensywnej terapii  

e-mail: jawny23@o2.pl
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B 
iuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

Sekretariat biura

czynny w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki 
w godz. 730-1500 a w środy w godz. 730-1700 
tel. 85 747-00-16 w. 32, tel/fax 85 744-11-09

Działalność merytoryczna:

praktyki indywidualne i grupowe, rejestr podmiotów 
prowadzących kształcenie, przeszkolenie po ponad 
5-letniej przerwie w wykonywaniu zawodu

wtorek, środa i czwartek w godz. 730-1500 
tel: 85 747-00-16 w. 34

w każdy pierwszy wtorek miesiąca praca w terenie 
(kontrole)

Rejestr pielęgniarek i położnych, 
uznawanie kwalifikacji na potrzeby pracy za granicą

od wtorku do piątku w godz. 730-1500 
tel. 85 747-00-16 w. 33

Kasa:

poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 900-1200 
środa w godz. 1300-1700 
tel: 85 747-00-16 w. 36

Biblioteka - lokal nr 21:

poniedziałek i piątek w godz. 900-1400 
tel: 85 747-00-17

Informujemy, że istnieje możliwość zamówienia 
książek telefonicznie w godzinach pracy biblioteki, 
a odbiór w pozostałe dni tygodnia  
w godzinach pracy biura.

Informacje



165

Biuletyn nr 114/2020    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

Informacje

D  
yżury

Radca Prawny OIPiP
poniedziałki - godz. 1200-1500 

w lokalu Izby (tel. 85 747-00-16)

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PiP
pełni dyżury w drugą i czwartą środę miesiąca 

w godzinach 1500-1700 w Biurze OIPiP 
(tel. 85 747-00-16)

Przewodniczący Okręgowego Sądu PiP
pełni dyżury 2 razy w miesiącu - w pierwszą i trzecią  

środę miesiąca, w godzinach 1400-1500 w siedzibie  
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
(tel. 85 747-00-16)

I  
nformacja

Adres strony internetowej OIPiP w Białymstoku:
www.oipip.bialystok.pl

e-mail: izba@oipip.bialystok.pl
Nazwa i numer rachunku bankowego:

Okręgowa Izba 
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku 

PKO BP SA I Oddział w Białymstoku 
21 1020 1332 0000 1702 0026 1180
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Informacje

A  
ktualizacja danych w rejestrze OIPiP

Obowiązek  pielęgniarek i położnych  
aktualizacji danych w rejestrze OIPiP

Na podstawie art. 19 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 
2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2018 
r., poz. 123) oraz art. 11 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 1 lipca 
2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (t.j. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 916) Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku przypomina o obowiązku i zwraca się z proś-
bą o aktualizację danych.

W celu aktualizacji danych należy przedłożyć:
1. w przypadku zmiany nazwiska - oryginał prawa wy-

konywania zawodu oraz oryginał i kserokopię aktu 
małżeństwa potwierdzającego zmianę nazwiska,

2. w przypadku uzyskania tytułu specjalisty - oryginał 
prawa wykonywania zawodu oraz oryginał i kseroko-
pię dyplomu nadającego tytuł specjalisty w dziedzinie 
specjalizacji,

3. w przypadku ukończenia szkoły wyższej - odpis dy-
plomu szkoły wyższej - część „A” i „B” (suplement),

4. w przypadku uzyskania kwalifikacji (kursy) - oryginał 
i kserokopię dokumentu potwierdzającego uzyskane 
kwalifikacje,

5. w przypadku zmiany zatrudnienia - pisemna informa-
cja zawierająca nazwę i adres pracodawcy, stanowisko 
oraz okres zatrudnienia.

6. w przypadku zmiany danych adresowych - pisemne 
oświadczenie lub kserokopię dowodu osobistego (ory-
ginał do wglądu).
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W  
ysokość składki 2020

■ Składka dla osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej 
w ramach działalności gospodarczej - indywidualnej bądź 
grupowej praktyki zawodowej - 40,26 zł

Wyliczona wysokość składka miesięcznej stanowi 0,75% 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego 
przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku 
kalendarzowego

■ Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność lecz-
niczą wynosi - 104,00 zł

■ Zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% 
wysokości opłaty - 52,00 zł.

Wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej 2% przecięt-
nego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsię-
biorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogła-
szanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczy-
pospolitej Polskiej „Monitor Polski”

■ Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie po-
dyplomowe pielęgniarek i położnych - 311,00 zł

Wysokość opłaty wynika z przepisów  art. 76 ust. 5  usta-
wy o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych 
z dnia 1 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 174, poz. 1038 z późn.zm.) 
i wynosi 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za 
ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez 
Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 
Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia 
wniosku o wpis.

Informacje
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Projekt graficzny okładki ©, layout i koncepcja typograficzna Biuletynu © 
oraz realizacja przygotowania numeru do druku: 
Computer Found tel mob. 601 669 399

Druk i oprawa: Orthdruk, Białystok, tel. 85 7422517

W  
ydawca:

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku 
15-097 Białystok ul. M. Skłodowskiej-Curie 12/19 
tel. 85 747-00-16, tel/fax  85 744-11-09 
www.oipip.bialystok.pl       e-mail: izba@oipip.bialystok.pl 
nakład Biuletynu 1120 egz. + egzemplarze obowiązkowe

Redaktor odpowiedzialny:  Cecylia Dolińska

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian tytułów, 
skrótów, korekt redakcyjnych i poprawek stylistycznych 
w opracowaniach autorskich.

Za treść zamieszczonych ogłoszeń nie ponosi odpowiedzialności.

Informacje

I  
nformacja

Dni dodatkowo wolne
w Biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

w Białymstoku w roku 2020
 14 sierpnia 2020
 24 grudnia 2020

Podstawa prawna:
Art. 129 § 1 oraz Art. 130 § 2 Kodeksu pracy


