
nadchodzą Święta Bożego Narodzenia  
składam więc wszystkim państwu  
najserdeczniejsze życzenia:  
Świąt białych, pachnących choinką, 
skrzypiących śniegiem pod butami,  
spędzonych w ciepłej, rodzinnej  
atmosferze, pełnych niespodziewa-
nych prezentów. 

Życzę Świąt dających radość  
i odpoczynek oraz nadzieję  
żeby Nowy 2021 rok, był lepszy  
niż ten, który właś nie przemija...

w imieniu ORPiP w Białymstoku 
Przewodnicząca ORPiP

Cecylia Dolińska



Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  w Białymstoku oraz swoim 
własnym serdecznie dziękuję wszystkim pielęgniarkom, pielęgniarzom, położnym 
i innym pracownikom medycznym, którzy w tym trudnym czasie dają z siebie 
wszystko, aby zapewnić pomoc medyczną wszystkim potrzebującym.

Z wyrazami szacunku
Cecylia Dolińska 

Przewodnicząca ORPiP w Białymstoku 
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Ż  
yczenia świąteczne Katolickiego Stowarzyszenia PiPP

Pomódlmy się w Cudowną Noc Betlejemską 
by wszystko nam się rozplątało 
węzły, konflikty, powikłania 
by Anioł podarł każdy dramat, 
aż do rozdziału ostatniego 
kładąc na serce pogmatwane 
jak na osiołka - kompres śniegu...

Na Święta Bożego Narodzenia życzę wszystkim Pielęgniarkom, 
Położnym i Pielęgniarzom pokoju serca potrzebnego tej prawdy, 
że Jezus jest Królem Miłości i jest naszą największą nadzieją 
szczególnie w tak trudnym czasie epidemii.

Niech Boża Dziecina zagości w naszych sercach, w naszych 
domach, naszych szpitalach, przychodniach i w całej naszej Oj-
czyźnie.

Obfitości wszelkich łask od Pana, zdrowia i miłości w Nowym 
2021 Roku. 

W imieniu Katolickiego Stowarzyszenia  
Pielęgniarek i Położnych Polskich w Białymstoku 

Stanisława Zimnoch - Prezes
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Życzenia i gratulacje

Z wielką radością przyjęłam wiadomość o wyborze 
Pani mgr DOMINIKI SZAFRAN 

na stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego  
w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicz
nego, jest to dowód uznania dla ogromnych zalet, 
umiejętności i ogromnej wiedzy merytorycznej.

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ
nych w Białymstoku serdecznie GRATULUJĘ, 
życząc sukcesów w codziennej, niezwykle trudnej 
i  odpowiedzialnej pracy oraz wszelkiego dobra 
i po myślności w życiu osobistym.
Wyrażam głęboką nadzieję na owocną współpracę 
w wzmacnianiu pozycji zawodowej w środowisku 
pielęgniarek i położnych.

Cecylia Dolińska
Przewodnicząca ORPiP w Białymstoku 
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Życzenia i gratulacje

N  
owy Konsultant Wojewódzki

Nowy Konsultant Wojewódzki  
w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego

08 września 2020 roku wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski 
powołał Panią Dominikę Szafran na Konsultanta Wojewódzkie-
go w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.

Swoją funkcję Pani Konsultant będzie pełniła przez pięć lat.
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Do głównych zadań konsultantów wojewódzkich w ochronie 
zdrowia należy:

- realizacja zadań opiniodawczych, doradczych i kontrolnych 
dla organów administracji rządowej, podmiotów tworzących 
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, Narodo-
wego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta;

- nadzór nad merytoryczną stroną doskonalenia zawodowego 
i szkolenia specjalizacyjnego;

- udział w pracach komisji i zespołach powoływanych w celu 
realizacji polityki zdrowotnej.

Konsultanci Wojewódzcy są również członkami Wojewódzkiej 
Rady ds. Potrzeb Zdrowotnych. 

W porozumieniu z Wojewódzką Radą Wojewoda sporządza 
regionalną mapę potrzeb zdrowotnych oraz ustala priorytety 
dla regionalnej polityki zdrowotnej.

Życzenia i gratulacje
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Życzenia i gratulacje

Bardzo dziękujemy 

Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych 
za słowa wsparcia w trudnym dla nas okresie, 
za zainteresowanie, za przekazane środków 
dezynfekcyjnych, za rozmowy i za to, że o nas 
pamiętaliście. 

Pracownicy Zakładu  
Opiekuńczo-Leczniczego  
w Dąbrowie Białostockiej 

Pozdrawiamy i życzymy dużo zdrowia.  
Dąbrowa Białostocka  23 X 2020 roku
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D  
ystrybucja masek medycznych przez OIPiP

Dystrybucja masek medycznych  
dla członków Okręgowej Izby  

Pielęgniarek i Położnych  
w Białymstoku

W związku z przedłużającą się nadzwyczajną sytuacją epide-
miologiczną w Polsce związaną z zagrożeniem rozprzestrzeniania 
się zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 zgodnie z Uchwałą Nr 
86/VII Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku 
z dnia 26 października 2020 roku Okręgowa Izba sfinansowała 
zakup środków ochrony osobistej pielęgniarkom i położnym, 
dla członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bia-
łymstoku w liczbie 100 masek medycznych na osobę do użytku 
indywidualnego.

Dystrybucja masek medycznych

Maski medyczne wykonanne z trzech warstw włókniny. 
Maski zgodne z normą PN-EN 14683:2019; skuteczność filtracji bak-
teryjnej BFE>=98%, maski wykonane z włókniny polipropylenowej  

nie podrażniającej i nie uczulającej skóry.

Designed by Freepik
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Maski dystrybuowane są od 06.11.2020 r. przez producenta 
sukcesywnie, do poszczególnych podmiotów leczniczych zat-
rudniających pielęgniarki i położne będące członkami OIPiP 
w Białymstoku.

Za rozdział masek w ramach poszczególnych podmiotów/za-
kładów pracy czyni się odpowiedzialnymi pielęgniarki i położne 
stanowiące kadrę kierowniczą danego podmiotu/zakładu pracy 
lub upoważnione przez nie osoby.

Osoby w/w zobowiązane są do przekazania OIPiP w Białyms-
toku dokumentów rozliczeniowych potwierdzających dostawę 
masek a także ich ilościowego wydania z potwierdzeniem ich 
odbioru przez pielęgniarkę/położną w formie wykazu imiennego.

W przypadku pielęgniarek realizujących ambulatoryjne świad-
czenia zdrowotne i wpisanych do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą za rozdział masek odpowiedzialna jest 
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego 
mgr Dorota Rojsza pracownik OIPiP w Białymstoku. 

Osoba odpowiedzialna zobowiązana jest do przekazania OIPiP 
w Białymstoku dokumentów rozliczeniowych potwierdzających 
dostawę masek a także ich ilościowego wydania z potwierdzeniem 
ich odbioru przez pielęgniarkę/położną na wykazie imiennym.

Z poważaniem

Przewodnicząca ORPiP w Białymstoku  
Cecylia Dolińska

 Sekretarz ORPiP   Skarbnik ORPiP  
 Beata Janina Olejnik  Dorota Rodziewicz

Dystrybucja masek medycznych
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S  
tandard opieki pielęgniarskiej

Standard opieki pielęgniarskiej  
w pielęgniarstwie nefrologicznym  

dla podmiotów  
wykonujących działalność leczniczą  

w zakresie dializoterapii

Standard opieki pielęgniarskiej

materiał NIPiP

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom i potrzebom swoich koleżanek i kolegów wyko-
nujących zawód w obszarze świadczeń zdrowotnych związanych 
z szeroko pojętym pielęgniarstwem nefrologicznym oraz diali-
zoterapią, opracowała „Standard opieki pielęgniarskiej w pie-
lęgniarstwie nefrologicznym dla podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą w zakresie dializoterapii”.

Opracowany Standard w sposób przejrzysty i uniwersalny pre-
zentuje zalecenia, które w  intencji autorów staną się przewodni-
kiem w codziennych czynnościach pielęgniarskich. 

Dokument zawiera szczegółowo opracowane warunki realizacji 
świadczeń zdrowotnych z  zakresu dializoterapii, omawia rów-
nież kwestię opieki pielęgniarskiej nad pacjentem dializowanym. 
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Mając na uwadze, iż wyżej wymienione świadczenia zdrowotne 
są kontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w stan-
dardzie omówione zostały warunków realizacji świadczeń, które 
muszą spełnić świadczeniodawcy (podmioty lecznicze, ośrodki 
dializ) w przypadku podpisania umowy z NFZ. 

Prezentowany materiał kierowany jest zarówno do nowoza-
trudnionych pielęgniarek w ośrodkach dializ jak również dla 
doświadczonych pielęgniarek nefrologicznych.

Powyższy Standard jest opracowany przede wszystkim dla pac-
jentów dorosłych. Ze względu na specyfikę świadczeń zdrowot-
nych realizowanych dla dzieci i młodzieży, zostanie opracowany 
odrębny standard dla pacjenta pediatrycznego.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, ma głęboką nadzieję, 
że Standard dotrze do licznej grupy odbiorców ze środowiska 
pielęgniarskiego i pozytywnie wpłynie na podwyższenie jakości 
udzielanych świadczeń zdrowotnych, zarówno w zakresie pro-
wadzenia nadzoru, jak również oceny instytucji do tego powoła-
nych, a także stanie się pomocnym narzędziem dydaktycznym.

Standard opieki pielęgniarskiej
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K  
alendarium

08.09.2020 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

10.09.2020 Konwent Przewodniczących ORPiP organizowany 
przez NRPiP on-line - uczestniczyła Cecylia Dolińska.

21.09.2020 Posiedzenie Komisji Konkursowej mającej na celu 
wyłonienie kandydatów na stanowisko Pielęgniarki Oddzia-
łowej następujących jednostek organizacyjnych Samodziel-
nego Pub licznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach: 

Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
Stacji Dializ,
Bloku Operacyjnego,
Oddziału Dziecięcego 

- przewodniczyła Beata Janina Olejnik.
Do zatrudnienia na stanowisku Pielęgniarki Oddziałowej 
komisja konkursowa wytypowała następujące osoby:
• Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii  

- Dorota Stabińska,
• Stacja Dializ - Agnieszka Stypułkowska,
• Blok Operacyjny - Dorota Kowalewicz,
• Oddział Dziecięcy - Hanna Woron.
Nowo wybranym osobom serdecznie gratulujemy.

21.09.2020 Posiedzenie Rady POW NFZ - uczestniczyła Dorota 
Rojsza Specjalista ds. Merytorycznych.

22.09.2020 Posiedzenie Komisji Konkursowej mającej na celu 
wyłonienie kandydatów na stanowisko Pielęgniarki Oddzia-
łowej następujących oddziałów Uniwersyteckiego Dziecię-
cego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku:

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, 
Oddziału Intensywnej Terapii w Oddziale Anestezjologii 

i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Pooperacyjnym, 
- przewodniczyła Cecylia Dolińska.

Kalendarium OIPiP
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Do zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki oddziałowej 
komisja konkursowa wytypowała następujące osoby:
• Szpitalny Oddział Ratunkowy - Celina Ciżewska,
• Oddział Intensywnej Terapii w Oddziale Anestezjologii 

i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Pooperacyjnym - 
Joanna Smarżewska.

Nowo wybranym osobom serdecznie gratulujemy.

23.09.2020 Posiedzenie Komisji Bioetycznej w Okręgowej Izbie 
Lekarskiej w Białymstoku - uczestniczyła Irena Husar. 

24.09.2020 Posiedzenie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół 
Pielęgniarek i Położnych on-line - uczestniczyła Cecylia 
Dolińska.

24.09.2020 Posiedzenie Komisji Konkursowej mającej na celu 
wyłonienie kandydata na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki 
Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodow-
skiej-Curie w Białymstoku - przewodniczyła Beata Janina 
Olejnik.
Do zatrudnienia na stanowisku Naczelnej Pielęgniarki 
ko mis ja konkursowa wytypowała Panią Małgorzatę 
Wrób lewską.
Nowo wybranej osobie serdecznie gratulujemy.

13.10.2020 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

15.10.2020 XXI Posiedzenie (on-line) Naczelnej Rady Pielęg-
niarek i Położnych - uczestniczyły Cecylia Dolińska i Beata 
Janina Olejnik.

20.10.2020 Szkolenie online dla skarbników i księgowych okrę-
gowych rad pielęgniarek i położnych organizowane przez 
NRPiP- uczestniczyły Dorota Rodziewicz i Mariola Bogdan.

21.10.2020 Posiedzenie Komisji Bioetycznej w Okręgowej Izbie 
Lekarskiej w Białymstoku - uczestniczyła Irena Husar.

27.10.2020 Egzamin państwowy w ramach szkolenia specjaliza-
cyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego dla 
pielęgniarek w Warszawie.

Kalendarium OIPiP
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06.11.2020 Konwent Przewodniczących ORPiP organizowany 
przez NRPiP on-line - uczestniczyła Cecylia Dolińska.

10.11.2020 Egzamin państwowy w ramach szkolenia specjali-
zacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego dla 
pielęgniarek w Warszawie.

17.11.2020 Posiedzenie Komisji ds. Dofinansowania Kosztów 
Kształcenia Podyplomowego.

18.11.2020 Posiedzenie Komisji ds. Pomocy Socjalnej.

18.11.2020 Posiedzenie Komisji Konkursowej w sprawie postę-
powania konkursowego na stanowiska Zastępcy Dyrektora 
ds. Lecznictwa i Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych 
Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej 
- Curie w Białymstoku - uczestniczyła Cecylia Dolińska.

19.11.2020 Konwent Przewodniczących ORPiP organizowany 
przez NRPiP wideokonferencja - uczestniczyła Cecylia 
Dolińska.

9 IX - 14 X - 4 XI - 18 XI 2020 W okresie stanu epidemii zgodnie 
z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szcze-
gólnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568) 
wprowadzono możliwość podejmowania m.in. uchwał 
przez kolegialne organy samorządów zawodowych przy 
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania 
się na odległość lub w trybie obiegowym.

W związku z powyższym w okresie sprawozdawczym 
od września 2020 r. do listopada 2020 r. odbyły się czte-
ry po sie dzenia Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Po łoż nych - jedno posiedzenie przy wykorzystaniu środ-
ków bez poś red niego porozumiewania się na odległość, 
a w  trzech ter minach przeprowadzono głosowanie nad 
uch wa ła mi w trybie obiegowym, podjęto 126 uchwał:

Kalendarium OIPiP
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1. Uchwały w sprawie rejestru pielęgniarek i położnych 
prowadzonego przez OIPiP w Białymstoku:

• wykreślenia z rejestru: 6 pielęgniarek i 2 położnych,
• wpisania do rejestru: 4 pielęg niarek, 
• stwierdzono prawo wykonywania zawodu i wpisano 

do rejestru: 26 pielęgniarek i 41 położnych,
• wymiana na nowe zaświadczenia o prawie wykonywa-

nia zawodu: 1 pielęgniarka,
• wygaszenia prawa wykonywania zawodu: 1 pielęg-

niarka (zrzeczenie), 1 uchwała zgony (24 osoby).
2. Uchwały w sprawach rejestru podmiotów wykonują-

cych działalność leczniczą:
• wpisania do rejestru podmiotów wykonujących dzia-

łalność leczniczą: 17 pielęgniarek, 1 położna,
• zmian wpisów w rejestrze podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą: 2 pielęgniarki, 
• wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących dzia-

łalność leczniczą: 2 pielęgniarki,
• zaliczenie wykonywania zawodu w trybie art. 26b ust 1. 

ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęg niarki 
i położnej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 562): 1 położna.

3. Uchwały w sprawach związanych z niewykonywaniem 
zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie 
ostatnich 6 lat:

• skierowano na przeszkolenie: 1 pielęgniarka i 2 położne.
4. Uchwały w sprawie dofinansowania kosztów związa-

nych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez 
członków OIPiP w Białymstoku - 4 uchwały (95 osób)

5. Uchwały w sprawie udzielenia pomocy materialnej 
członkom samorządu:

• udzielenia zapomóg w przypadkach losowych - 3 uch-
wały (26 osób),

• udzielenia zapomóg w ramach funduszu samopomo-
cowego - 3 uchwały (9 osób).

6. Uchwały w sprawie wytypowania przedstawicieli 
OIPiP w Białymstoku do udziału w komisjach konkur-
sowych  w:

Kalendarium OIPiP
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• Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym 
w Białymstoku,

• SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śnia-
deckiego w Białymstoku.

7. Uchwała w sprawie prowadzenia kształcenia w OIPiP 
w Białymstoku - 1 uchwała.

8. Uchwały w sprawach bieżącej działalności Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku - 4 uchwały.

9. Uchwała w sprawie wytypowania przedstawiciela sa-
morządu do udziału w pracach komisji egzaminacyjnej 
w zakresie kształcenia podyplomowego - 1 uchwała.

Kalendarium OIPiP
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K  
ształcenie podyplomowe a COVID-19

Komunikat

W związku z realizowanym kształceniem podyplomowym, 
w zajęciach praktycznych w podmiocie leczniczym, może brać 
udział wyłącznie pielęgniarka lub położna - osoba zdrowa, bez 
objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną takich jak: 
podwyższona temperatura ciała, katar, kaszel.

W zajęciach praktycznych w podmiocie leczniczym nie może 
brać udziału pielęgniarka lub położna objęta kwarantanną lub 
izolacją w warunkach domowych, lub jeżeli przebywa w domu 
z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

Nie rekomenduje się wykonywania badań na obecność wirusa 
SARS-CoV-2 (przy użyciu testów PCR) o charakterze przesiewo-
wym pielęgniarkom i położnym, które zamierzają odbyć zajęcia 
praktyczne w podmiotach leczniczych.

Podmiot leczniczy, w którym pielęgniarka lub położna zamie-
rza odbywać zajęcia praktyczne, nie może wymagać od tej pielę-
gniarki lub położnej samodzielnego wykonania testu w kierunku 
w kierunku COVID- 19, przed rozpoczęciem zajęć praktycznych.

Wykonywanie badań na obecność wirusa SARS-CoV-2 (przy 
użyciu testów PCR) nie może być wyznacznikiem i podstawą 
do podejmowania decyzji o przyjmowaniu ww. osób, celem rea-
lizacji zajęć praktycznych. Test w kierunku COVID-19 należy 
przeprowadzić w przypadku zaistnienia uzasadnionego podej-
rzenia, że pielęgniarka lub położna była szczególnie narażona na 
zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i może być chora na COVID-19.  
W takim przypadku, test w kierunku COVID-19 powinien zostać 
wykonany w podmiocie leczniczym, w którym realizowane są 
zajęcia praktyczne, a osobą wskazującą na potrzebę wykonania 
testu powinien być opiekun stażu. Wówczas koszt testowania 
zostanie pokryty ze środków NFZ. W tym celu powinien być roz-
liczony analogicznie do kosztów testów w kierunku COVID-19 
wykonywanych pracownikom danego podmiotu leczniczego, 
w którym realizowane są zajęcia praktyczne.

Szkolenia podyplomowe
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K  
ształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Ministerstwo Zdrowia prezentuje zmieniony wykaz priory-
tetowych dziedzin szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek 
i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2020  
roku ze środków Funduszu Pracy.

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną kraju 
oraz potrzebę zabezpieczenia kadry pielęgniarek w szkolenie 
specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i 
intensywnej opieki, zmienia się Wykaz priorytetowych dziedzin 
specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzy-
skać dofinansowanie w 2020 r. z podziałem na województwa oraz 
z uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych i edycji w woje-
wództwie, polegający na dodaniu szkolenia specjalizacyjnego 
w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej 
opieki do każdego z województw, w którym pierwotnie nie zos-
tała ta dziedzina ujęta.

Wykaz dla województwa podlaskiego:

1. Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek,
2. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek,
3. Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych,
4. R. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek - REZERWA,
5. R. Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych - REZERWA,
6. R. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla 

pielęgniarek.

Szkolenia podyplomowe
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B  
ezpłatne szkolenia w OIPiP w Białymstoku

Pomimo trwającej pandemii kontynujemy kształcenie podyplo-
mowe w naszej Izbie z zachowaniem zaleceń epidemiologicznych 
i zaleceń CKPPiP. 

Wykłady odbywają się w formie on-line na zakupionej platfor-
mie elektronicznej, a staże, w ramach możliwości, w podmiotach 
leczniczych.

Dzięki wygranemu przetargowi trwa nabór na specjalizację 
w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek, której 
uruchomienie planujemy jeszcze w tym roku.

W roku 2021 planowane są następujące szkolenia:

Lp. Rodzaj szkolenia Termin

Szkolenia specjalizacyjne

Rozpoczęcie uzależnione od pozyskania funduszy ze środków  
Ministerstwa Zdrowia

Kursy kwalifikacyjne

1 Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki maj 2021

Kursy specjalistyczne

1 Leczenie ran dla pielęgniarek czerwiec 2021

2 Leczenie ran dla położnych czerwiec 2021

3 Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficzne-
go u dorosłych

wrzesień 2021

4 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa wrzesień 2021

5 Szczepienia ochronne dla pielęgniarek maj 2021

Szkolenia podyplomowe
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Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych jako organizator kształ-
cenia podyplomowego ma zaszyt poinformować, że pielęg niarki 
biorące udział w szkoleniach specjalizacyjnych w dziedzinach 
pielęgniarstwa pediatrycznego i internistycznego pomyślnie zda-
ły egzamin państwowy uzyskując tytuł Specjalisty.

Wszystkim Koleżankom składam serdeczne gratulacje i ży-
czenia dalszych sukcesów zawodowych i satysfakcji z wykony-
wanego zawodu.

Przewodnicząca ORPiP w Białymstoku  
Cecylia Dolińska

Szkolenia podyplomowe
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W  
yniki egzaminu - pielęgniarstwo internistyczne

Statystyka egzaminu państwowego  
w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego 

przeprowadzonego w dniu 27 października 2020 r. 

Liczba osób zakwalifikowanych na egzamin - 378 
Liczba osób przystępujących do egzaminu - 349 
Liczb osób nieobecnych na egzaminie - 29
Liczba osób, które uzyskały wynik pozytywny - 346 
Liczba osób, które uzyskały wynik negatywny - 3 
Wynik najwyższy - 134 
Wynik najniższy - 54 
Zdawalność - 99,14% 
Średnia punktów z egzaminu - 120,87

Średnia punktów z egzaminu uzyskanych przez osoby uczest-
niczące w zajęciach organizowanych przez Okręgową Izbę 
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku - 122,71

Szkolenia podyplomowe
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W  
yniki egzaminu - pielęgniarstwo pediatryczne

Statystyka egzaminu państwowego  
w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego 

przeprowadzonego w dniu 10 listopada 2020 r. 

Liczba osób zakwalifikowanych na egzamin - 210 
Liczba osób przystępujących do egzaminu - 198 
Liczb osób nieobecnych na egzaminie - 12
Liczba osób, które uzyskały wynik pozytywny - 198 
Liczba osób, które uzyskały wynik negatywny - 0 
Wynik najwyższy - 139 
Wynik najniższy - 90 
Zdawalność - 100% 
Średnia punktów z egzaminu - 125,37

Średnia punktów z egzaminu uzyskanych przez osoby uczest-
niczące w zajęciach organizowanych przez Okręgową Izbę 
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku - 126,3

Szkolenia podyplomowe
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P  
ismo NRPiP do Ministra Zdrowia

Warszawa, dnia 1 października 2020 r. 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych 
NIPIP-NRPiP-DS.015.167.2020.MT 

Adam Niedzielski  
Minister Zdrowia

Dotyczy: kwestii dodatku do wynagrodzenia związanego z ograniczeniem pra-
cy do jednego miejsca, o którym mowa w dotychczasowym art. 7d ustawy 
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dalej: Specustawy), innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

Szanowny Panie Ministrze,

W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych zwracam się 
z prośbą o uwzględnienie w najbliższych pracach legislacyjnych nas-
tępujących regulacji: 

W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CO-
VID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych wprowadza się przepisy o następującym brzmieniu: 

Art. 7da 
1. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozpo-

rządzenia, standardy 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 w rozumieniu ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej mające bezpośredni 
kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym 
wirusem, wysokość dodatkowego wynagrodzenia dla osób 
objętych tym ograniczeniem, mając na względzie potrzebę 
zapobiegania i zwalczania zakażeń COVID-19 oraz potrzebę 
obowiązywania tego ograniczenia przez okres trwania epidemii 
i zagrożenia epidemicznego.

Informacje NRPiP
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2. Rozporządzenia wydane w wykonaniu art. 7d ustawy z dnia 
2  marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kry-
zysowych zachowują moc obowiązującą. 

Czas obowiązywania przepisu art. 7d Specustawy został ograniczo-
ny do upływu 180 dni od wejścia w życie Specustawy. Przepis ten 
w sposób istotny ograniczał swobodę podejmowania zatrudnienia 
pielęgniarek i położnych w imię zdrowia publicznego, ale miały one 
wypłacaną rekompensatę z tego tytułu. 

Należy zauważyć, że pielęgniarki i położne objęte ograniczeniem 
w czasie obowiązywania w/w przepisu w dalszym ciągu udzielają 
świadczeń zdrowotnych pacjentom zakażonym lub podejrzanym 
o zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Potrzebne jest dalsze funkcjo-
nowanie ograniczenia udzielania świadczeń pacjentom innym, iż 
z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w celu nie 
rozprzestrzeniania się zakażeń. Oczywistym jest, że zasadna jest 
z tego tytułu rekompensata finansowa. 

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju oraz 
dzienny przyrost nowych zakażeń, niewskazane jest, aby pielęgniarki 
i położne jednocześnie udzielały świadczeń pacjentom z podejrze-
niem lub zakażeniem wirusem SARS-CoC-2 oraz pacjentom, co do 
których brak jest podejrzenia lub potwierdzenia zakażenia. Wobec 
powyższego przedmiotowa regulacja powinna zostać utrzymana, co 
najmniej przez czas trwania epidemii lub zagrożenia epidemicznego. 

Z wyrazami szacunku 
Wiceprezes NRPiP  

Sebastian Irzykowski

Informacje NRPiP



26

Biuletyn nr 116/2020    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

P  
ismo - odpowiedź Ministra Zdrowia

Warszawa, 12 października 2020 r.

Minister Zdrowia 
DSZ.0212.328.2020.ASB

Pan Sebastian Irzykowski  
Wiceprezes Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych 

Szanowny Panie Wiceprezesie,

w odpowiedzi na pismo z dnia 1 października 2020 r., znak NIPIP-
-NRPiPDS.015.167.2020.MT, w sprawie dodatku do wynagrodzenia 
związanego z ograniczeniem pracy do jednego miejsca, o którym 
mowa w dotychczasowym art. 7d ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, proszę o przyjęcie po-
niższego.

Uprzejmie informuję, że w związku z utratą mocy prawnej roz-
porządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie 
standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki 
zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem 
wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny ma-
jące bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakaże-
niem tym wirusem (Dz.U. z 2020 r. poz. 775 z póżn. zm.), dalej jako 
„rozporządzenie w sprawie standardów”, nie obowiązują również 
ograniczenia, które zostały w nim określone.

Ponadto wskazuję, że zgodnie z Poleceniem Ministra Zdrowia 
z dnia 4 września 2020 r., które zostało zmienione w dniu 30 września 
2020 r., od dnia 1 października 2020 r. Minister Zdrowia polecił Naro-
dowemu Funduszowi Zdrowia przekazanie podmiotom leczniczym 
umieszczonym w wykazie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy 
z  dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, in-

Informacje NRPiP
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nych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, 
wykonującym działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne, 
w stosunku do których minister właściwy do spraw zdrowia albo 
wojewoda wydał polecenie albo decyzję na podstawie odpowied-
nio - art. 10 ust. 2 pkt 1 lit. b albo art. 11 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych zzapobie-
ganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 
374, z późn. zm.), polecające:

1) realizację świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów z po-
twierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 (szpital III poziomu),

2) realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobie-
ganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez 
zapewnienie w podmiocie leczniczym łóżek dla pacjentów z po-
dejrzeniem oraz łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakaże-
niem SARS-CoV-2 (szpital II poziomu), 
środków finansowych z przeznaczeniem na przyznanie osobom 
wykonującym zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 295, z późn. zm.), uczestniczącym w udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych i mającym bezpośredni kontakt z pac-
jentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, 
z wyłączeniem osób, skierowanych do pracy w Podmiotach na 
podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapo-
bieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.), dodatkowego świadczenia 
pieniężnego, wypłacanego miesięcznie.

Wysokość świadczenia dodatkowego w przypadku: 

- osób nieobjętych według stanu na dzień 4 września 2020 r. ograni-
czeniem, o którym mowa w § 1 ust. 3 rozporządzenia w sprawie 
standardów oraz 

- osób objętych według stanu na dzień 4 września 2020 r. ograni-
czeniem, o którym mowa w § 1 ust. 3 rozporządzenia w sprawie 
standardów, w przypadku gdy po dniu 30 września 2020 r. będą 
uczestniczyć w udzielaniu świadczeń zdrowotnych mając bez-
pośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem 
wirusem SARS-CoV-2, powinna być równa 50% wynagrodzenia 

Informacje NRPiP
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danej osoby, o którym mowa w pkt 2 lit. b załącznika do Pole-
cenia Ministra Zdrowia z dnia 4 września, oraz nie wyższa niż 
10 000 zł. 
W przypadku uczestniczenia przez te osoby w udzielaniu świad-
czeń zdrowotnych w bezpośrednim kontakcie z pacjentami z po-
dejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARSCoV-2 przez niepełny 
miesiąc, świadczenie dodatkowe za ten miesiąc podlegać powin-
no proporcjonalnemu obniżeniu.

Z poważaniem, 

Józefa Szczurek-Żelazko  
Sekretarz Stanu 

Informacje NRPiP
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P  
ismo NRPiP do Ministra Zdrowia

Warszawa, dnia 6 października 2020 r. 

Naczelna Rada  
Pielęgniarek i Położnych 
NIPIP-NRPiP-DS.015.173.2020.MT 

Adam Niedzielski  
Minister Zdrowia 

Dotyczy: brak wydania zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 
w zakresie wyceny porady pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
i porady położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej. 

Szanowny Panie Ministrze, 

W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wskazuję, co 
następuje. 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2020 r. zmie-
niającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych 
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej wprowadzono świadczenie 
gwarantowane w postaci porad pielęgniarki i położnej podstawowej 
opieki zdrowotnej. Przedmiotowy akt prawny wszedł w życie z dniem 
1 sierpnia 2020 r. 

Zgodnie z przedmiotowym aktem prawnym pielęgniarka w ramach 
porady POZ, w zależności od posiadanych uprawnień zawodowych, 
może m.in. prowadzić profilaktykę chorób i promocję zdrowia, dobrać 
sposoby leczenia rany w ramach świadczeń leczniczych udzielanych 
przez pielęgniarkę samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, przepisać 
leki zawierające określone substancje czynne, w tym wystawianie na 
nie recepty, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo 
silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, wys-
tawić recepty na leki zlecone przez lekarza w ramach kontynuacji, 
wystawić zlecenie lub recepty na wybrane wyroby medyczne (np. 
pieluchomajtki), wystawić skierowanie na wykonanie określonych 
badań diagnostycznych w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, 
z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczni-
czych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta. 
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Z kolei położna w ramach porady POZ może m.in. udzielić porady 
dla kobiet z chorobami ginekologicznymi i onkologii ginekologicz-
nej, w tym dobór sposobu leczenia ran, przepisać leki na receptę 
zawierające określone substancje czynne, wystawić recepty na leki 
zlecone przez lekarza w ramach kontynuacji, wystawić zlecenie na 
wybrane wyroby medyczne, wystawić skierowanie na wykonanie 
określonych badań diagnostycznych, wykonać oraz zinterpretować 
badania KTG u kobiety ciężarnej. 

Z powyższego jednoznacznie wynika, że celem przedmiotowej 
regulacji jest przejęcie nowych zadań w zakresie udzielania świadczeń 
gwarantowanych, które w świetle uprawnień zawodowych pielęgnia-
rek i położnych mogą być przez nie wykonywane samodzielnie (art. 
4 ust. 1 i art. 5 ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej), co 
jest szczególnie tak istotne w stanie epidemii oraz zwiększenie dos-
tępności pacjentów do świadczeń gwarantowanych w ramach POZ.

Jak dotąd pomimo upływu 2 (dwóch) miesięcy jego obowiązywania 
nie wydano stosownego zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu 
Zdrowia w zakresie wyceny tych świadczeń gwarantowanych. Brak 
tego rodzaju regulacji skutkuje tym, że przedmiotowe świadczenia 
gwarantowane pozostają „w uśpieniu” zważywszy na brak środków 
na ich realizację. 

Z doniesień medialnych słyszymy, że Minister Zdrowia z przedsta-
wicielami lekarzy rodzinnych negocjuje zasady finansowania pacjen-
tów z dodatnim wynikiem testu w kierunku SARS-CoV-2. Rozmowy 
doprowadziły do zdefiniowania nowej stawki, tzw. „fee for service”, 
która będzie miała zastosowanie dla każdego pacjenta. 

Tymczasem zasygnalizowany na wstępie problem nie spotkał się 
dotychczas z zainteresowaniem Ministra Zdrowia i Prezesa Narodo-
wego Funduszu Zdrowia. 

W związku z tym wnosimy o pilne zorganizowanie spotkania 
przeds tawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Ministra 
Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia celem ustalenia 
wyceny omawianych w niniejszym piśmie świadczeń gwarantowa-
nych. 

Z wyrazami szacunku 
Wiceprezes NRPiP  Sebastian Irzykowski

Do wiadomości: 
1. Filip Nowak, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
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O  
dpowiedź Ministra Zdrowia

Warszawa, 11 listopada 2020 
Minister Zdrowia 
SZUZ.740.24.2020.AG 

Pan Sebastian Irzykowski  
Wiceprezes Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych

Szanowny Panie Wiceprezesie, 

w odpowiedzi na pismo Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
z dnia 6 października 2020 r., znak: NIPIP-NRPiP-DS.015.173.2020.MT, 
w sprawie braku wydania zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu 
Zdrowia (NFZ) w zakresie wyceny porady pielęgniarki podstawowej 
opieki zdrowotnej (POZ) oraz porady położnej POZ, wprowadzonych 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniają-
cym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2020 poz. 1255), zwanego 
dalej „rozporządzeniem ws. świadczeń gwarantowanych POZ”, 
uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2020 r. zmie-
niające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji 
przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu 
rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom 
zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych 
(Dz.U. 2020 poz. 1586), określiło że od dnia 1 stycznia 2021 r., świad-
czeniodawcy POZ będą zobowiązani do przekazywania indywidual-
nych danych (tj. o każdej udzielonej poradzie), w których jednostką 
statystyczną będzie porada pielęgniarki oraz położnej POZ.

W związku z powyższym w NFZ trwają prace nad wdrożeniem od 
dnia 1 stycznia 2021 r. zasad organizacji udzielania przedmiotowych 
świadczeń, zasad ich finansowania i rozliczania oraz przystosowania 
systemu informatycznego umożliwiającego wymianę danych spra-
wozdawczych.

Obecnie dla celów rozliczania udzielonych świadczeń w zakresie 
POZ stosuje się kapitacyjną stawkę roczną dla świadczeń w ramach 
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gotowości pielęgniarki i położnej oraz cenę jednostkową dla jed-
nostki rozliczeniowej określonej jako wizyta. Stawka kapitacyjna 
zawiera opłatę za czynności pielęgniarskie i położnicze wynikające 
z określonych kompetencji zawodowych, a realizowanych na rzecz 
pacjentów objętych opieką, bez ich wyodrębniania w formie porad. 

Regulacja wprowadzona rozporządzeniem ws. świadczeń gwa-
rantowanych POZ, dodaje w zakresie świadczenia pielęgniarek i po-
łożnych, możliwość wystawiania skierowania na wykonanie badań 
diagnostycznych, o których mowa w art. 15a ust. 8 pkt 2 ustawy 
z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2020 
poz. 562 z późn. zm.), w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej. 
Wiąże się to z ponoszeniem kosztów przez wystawiającego skie-
rowania w  zakresie rozliczania finansowego z realizatorem usługi. 
W związku z powyższym w NFZ trwają prace związane z dodaniem 
do stawki kapitacyjnej posiłkowego produktu zawierającego opłaty 
za wystawienie skierowania na wykonanie określonych badań diag-
nostycznych. 

Warto również zauważyć, że od dnia 1 października 2021 r., zgodnie 
z art. 159 ust. 2b ustawy dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opie-
ki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1398 z późn. zm.), umowy o udzielanie świadczeń z zakresu POZ, 
z wyjątkiem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, będą zawierały 
dodatkowe środki przeznaczone na zapewnienie koordynacji opieki 
nad świadczeniobiorcą (budżet powierzony), profilaktycznej opieki 
zdrowotnej (opłata zadaniowa) oraz oczekiwanego efektu zdrowot-
nego i jakości opieki (dodatek motywacyjny). 

Wskazane regulacje prawne przełożą się na nowe podejście do za-
gadnień finansowania POZ. Jednocześnie NFZ, na podstawie ustaleń 
zainteresowanych stron oraz w ścisłej współpracy z Agencją Oceny 
Technologii Medycznych i Taryfikacji, dokona stosownych zmian. 

Z poważaniem 
z upoważnienia Ministra Zdrowia 

Waldemar Kraska  
Sekretarz Stanu 
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S  
tanowisko Nr 39 NRPiP

Stanowisko nr 39 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

z dnia 15 października 2020 r. 

w sprawie rozszerzenia kompetencji pielęgniarki  
w zakresie samodzielnego wykonywania zabiegów  
z dziedziny kosmetologii i kosmetologii estetycznej 

oraz podjęcia działań w kierunku zmian w przepisach 
regulujących kształcenie podyplomowe pielęgniarek  

poprzez wprowadzenie nowej ścieżki kształcenia 
umożliwiającej pielęgniarce nabyć w/w uprawnienia

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych działając w ramach 
kompetencji samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, 
które wynikają z ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pie-
lęgniarek i położnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 916 ze zm.) i obejmują 
wyznaczanie kierunków rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa, 
doradzanie w sprawach kształcenia zawodowego pielęgniarek 
i położnych oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom licznych 
środowisk pielęgniarskich, popiera proponowany kierunek roz-
woju pielęgniarstwa w przedmiocie rozszerzenia uprawnień 
pielęgniarek w zakresie wykonywania samodzielnie zabiegów 
w zakresie kosmetologii i kosmetologii estetycznej. 

Mając na uwadze, dynamiczny rozwój dziedziny kosmetologii 
i kosmetologii estetycznej w obszarze nauk medycznych, Naczel-
na Rada Pielęgniarek i Położnych wskazuje na konieczność pod-
jęcia działań legislacyjnych w celu zmian przepisów regulujących 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek pozwalających na wpro-
wadzenie nowej ścieżki rozwoju zawodowego, która umożliwi 
osobom wykonującym zawód pielęgniarki nabycie kwalifikacji 
zawodowych, umiejętności i kompetencji w zakresie kosmetologii 
i kosmetologii estetycznej. 

Absolwenci kierunku pielęgniarstwa posiadają bardzo dobre 
przygotowanie o charakterze interdyscyplinarnym, łączącym 
wiedzę z zakresu różnych dziedzin i dyscyplin naukowych, w tym 

Informacje NRPiP



34

Biuletyn nr 116/2020    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

nauk medycznych, chemicznych i biologicznych, co niezaprze-
czalnie umożliwi im w ramach kształcenia przeddyplomowego 
kontynuowanie nauki w obszarze kosmetologii i medycyny es-
tetycznej. 

Wprowadzenie w/w zmian stworzy ponadto dodatkowe ob-
szary wykorzystania wiedzy i kwalifikacji zawodowych przez 
pielęgniarki oraz przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności 
wykonywania samodzielnego zawodu medycznego. 

W ocenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych podjęcie 
prac nad wprowadzeniem zmian w systemie kształcenia po-
dyplomowego powinno być poprzedzone szczegółową analizą 
z zak resu rozszerzenia uprawnień i zadań pielęgniarki w nowym 
obszarze medycyny oraz konieczność zasięgnięcia specjalistycz-
nej wiedzy w tym zakresie. 

W związku z powyższym, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położ-
nych proponuje, aby w ramach powołanego przez Ministerstwo 
Zdrowia Zespołu ds. opracowywania zmian w kształceniu po-
dyplomowym pielęgniarek i położnych podjęto prace w zakresie 
ustalenia głównych założeń kierunków zmian w systemie kształ-
cenia podyplomowym pielęgniarek, opracowania szczegółowych 
rozwiązań w poszczególnych obszarach kształcenia, określenia 
standardów kwalifikacji zawodowych oraz przedłożenia pro-
pozycji nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej 
i  innych aktów prawnych regulujących system kształcenia po-
dyplomowego pielęgniarek. 

Biorąc pod uwagę powyższe Naczelna Rada Pielęgniarek i Po-
łożnych wnosi, jak na wstępie. 

 Sekretarz NRPiP  Prezes NRPiP  
 Joanna Walewander  Zofia Małas
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S  
tanowisko Nr 40 NRPiP

Stanowisko nr 40 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

z dnia 15 października 2020 r. 

w sprawie prawa pielęgniarek i położnych oraz innych grup 
zawodów medycznych do zasiłku chorobowego w wymiarze 

100% podstawy wymiaru zasiłku wypłacanego za każdy 
miesiąc niezdolności do pracy

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, działając na podstawie 
ustawy z dnia 11 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i po-
łożnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 916 ze zm.), zwraca się po raz 
kolejny z prośbą o pilną zmianę przepisów regulujących wysokość 
wynagrodzenia i zasiłku chorobowego wypłacanego osobom 
wykonującym zawód medyczny za okres niezdolności do pracy 
w okresie choroby i odosobnienia w związku z chorobą zakaźną. 

Z uwagi na zaistnienie ekstraordynaryjnej sytuacji wynikającej 
z zagrożenia rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem SARS-
-CoV-2 i ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii - Zespół Zarządza-
nia Kryzysowego działający przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek 
i Położnych w dniu 23 marca 2020 r. skierował pismo do Pani 
Marleny Maląg, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
z prośbą o pilną zmianę przepisów regulujących wysokość wy-
nagrodzenia i zasiłku chorobowego wypłacanego osobom wy-
konującym zawód medyczny za okres choroby i odosobnienia 
w związku z chorobą zakaźną. 

Nasz postulat spotkał się ze zrozumieniem i w następstwie 
nowelizacji ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych roz-
wiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COV1D-19, innych chorób zakaźnych oraz wywo-
łanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze 
zm.) wprowadzono do w/w ustawy przepis art. 4c w brzemieniu: 

W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub 
stanu epidemii ubezpieczonemu zatrudnionemu w podmiocie 
leczniczym, w okresie podlegania obowiązkowej, kwarantan-
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nie lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa 
w przepisu o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi, wynikających z pozostawania w stycz-
ności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku 
wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia 
w podmiocie leczniczym oraz w czasie niezdolności do pracy 
z powodu COV1D-19 powstałej w związku wykonywaniem 
obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie lecz-
niczym przysługuje zasiłek chorobowy, którego miesięczny 
wymiar wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku obliczonej 
na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych 
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyńs twa. 

Niestety, z niezrozumiałych dla Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych względów, przepis ten utracił moc po upływie 180 
dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie art. 
36 w/w ustawy, czyli z dniem 4 września 2020 r. 

W dniu 1 października 2020 r. Naczelna Rada Pielęgniarek 
i Położnych ponownie wystąpiła z pismem do Ministra Rodziny 
i Polityki Społecznej o przywrócenie przedmiotowego zapisu. 

Pragniemy stanowczo podkreślić, że już z literalnego brzemie-
nia uchwalonego przepisu wynikało, iż omawiana regulacja ma 
obowiązywać w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicz-
nego lub stanu epidemii. Zaniechanie kontynuowania w/w ure-
gulowania w naszej opinii jest sprzeczne z zasadami współżycia 
społecznego i podważa zaufanie do władzy publicznej, której rolą 
jest stworzenie optymalnie bezpiecznych i stabilnych warunków 
pracy i rekompensaty utraconego zarobku w okresie niezdolności 
do pracy w następstwie zakażeń wirusem SARS-CoV-2. 

Ponadto, mając na uwadze obecnie niekorzystnie i dynamicznie 
zmieniającą się sytuację epidemiologiczną w Polsce, zwracamy się 
o rozszerzenie niniejszego uregulowania na całą grupę zawodową 
pielęgniarek i położnych bez względu na miejsce wykonywania 
zawodu. Wiele osób z naszego środowiska bierze udział w walce 
z epidemią w innych miejscach niż podmioty lecznicze. 

Są to w szczególności domy pomocy społecznej, pracownicy 
stacji sanitarno-epidemiologicznej czy osoby pracujące w zespo-
łach podstawowej opieki zdrowotnej, które obecnie są pierwszym 
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miejscem kontaktu z pacjentem podejrzanym lub zarażonym 
COVD- 19. 

Propozycja zmian jest podyktowana ekstraordynaryjną sytu-
acją wynikającą z rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-
-CoV-2 i konieczności wprowadzenia szczególnych rozwiązań 
w zakresie zabezpieczenia społecznego dla osób zobowiązanych 
do bezpośredniego niesienia pomocy osobom podejrzanym lub 
zarażonym wirusem SARS-CoV-2 bez względu na ryzyko dla 
własnego zdrowia i życia. Nie ma obecnie żadnych wątpliwości, 
że osoby wykonujące zawód medyczny, bez względu na miejsce 
niesienia pomocy potrzebują szczególnego wsparcia ze strony 
władzy publicznej.

Mając na uwadze powyższe, Naczelna Rada Pielęgniarek 
i Położnych apeluje o jak najszybsze podjęcie koniecznych prac 
i uregulowań mających moc obowiązywania od dnia 4 września 
2020 r. 

 Sekretarz NRPiP  Prezes NRPiP  
 Joanna Walewander  Zofia Małas
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O  
dpowiedź Prezesa Rady Ministrów 

Warszawa, 28 listopada 2020

Minister Zdrowia 
DSW.054.1806.2020.PJ

Pani Mariola Łodzińska  
Wiceprezes Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani Prezes,
W nawiązaniu do skierowanego do Prezesa Rady Ministrów i prze-

słanego według kompetencji do Ministerstwa Zdrowia Stanowiska 
nr 40 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 paź-
dziernika 2020 r. w sprawie prawa pielęgniarek i położnych oraz 
innych grup zawodów medycznych do zasiłku chorobowego 
w wymiarze 100% podstawy wymiaru zasiłku wypłacanego za 
każdy miesiąc niezdolności do pracy, uprzejmie proszę o przyjęcie 
poniższych informacji.

Ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw 
w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym zwią-
zanym z wystąpieniem COVID-19 wprowadzona została zmiana 
w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytu-
acji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842) polegająca na dodaniu przepisu 
art. 4g stanowiącego, że

 w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii ubezpieczonemu zatrudnionemu w podmiocie leczni-
czym, w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie, izolacji 
lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepi-
sach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi, wynikających z pozostawania w styczności z  osobami 
chorymi z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem obo-
wiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym 
oraz w czasie niezdolności do pracy z powodu COVID-19 po-
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wstałej w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających 
z zatrudnienia w podmiocie leczniczym przysługuje prawo do 
100% wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, lub zasiłek chorobowy, które-
go miesięczny wymiar wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku 
obliczonej na podstawie przepisów ustawy o  świadczeniach 
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w  razie choroby 
i macierzyństwa. 

Przywołany przepis wchodzi w  życie z dniem następującym po 
dniu ogłoszenia z mocą od dnia 5  września 2020 r. i obejmuje on 
zarówno pracowników medycznych jak i niemedycznych.

Z poważaniem 

z upoważnienia Ministra Zdrowia 
 

Maciej Miłkowski  
Podsekretarz Stanu
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S  
tanowisko Nr 41 NRPiP

Stanowisko nr 41 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

z dnia 15 października 2020 r. 

w sprawie zlikwidowania w Ministerstwie Zdrowia 
Departamentu Pielęgniarek i Położnych  

i zaniechania podjęcia w tej sprawie dialogu  
z przedstawicielami samorządu pielęgniarek i położnych 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wyraża stanowczą 
dezaprobatę i sprzeciw w związku ze zlikwidowaniem w Mi-
nisterstwie Zdrowia Departamentu Pielęgniarek i Położnych 
oraz zaniechanie podjęcia dialogu i nie udzielenia odpowiedzi 
na pismo skierowane z zapytaniem do Ministra Zdrowia w ni-
niejszej sprawie. 

W szczycie pandemii koronawirusa i roku 2020 ogłoszonym 
Światowym Rokiem Pielęgniarek i Położnych środowisko pielęg-
niarek i położnych zostało zaskoczone decyzją i postawione przed 
faktem zlikwidowania Departamentu Pielęgniarek i Położnych 
w Ministerstwie Zdrowia. 

Pragniemy przypomnieć, iż utworzenie Departamentu Pie-
lęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia dla największej 
grupy zawodowej w Polsce ma swoje historyczne i merytoryczne 
uzasadnienie. Natomiast podjęcie decyzji o włączeniu go, jako 
jednego z zakresów działania nowego Departamentu Rozwoju 
Kadr Medycznych jest kolejnym naruszeniem społecznej umowy 
zawartej z przedstawicielami władzy publicznej i przedstawicie-
lami najliczniejszego środowiska medycznego w Polsce. 

Samorząd pielęgniarek i położnych reprezentujący ponad 
320 000 pielęgniarek i położnych, na fali protestów społecznych 
15 lat temu zawarł z ówczesną władzą publiczną - umowę spo-
łeczną, iż powstanie w strukturach władzy publicznej specjalna 
jednostka organizacyjna zajmująca się współpracą ze środo-
wiskiem pielęgniarek i położnych oraz jego przedstawicielami 
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w zakresie systematycznego wzmacniania statusu zawodowego 
naszych grup zawodowych. 

Miała to być również swoista rekompensata za wieloletnie ba-
gatelizowanie, lekceważenie, pomijanie, zaniedbywanie i igno-
rowanie warunków pracy i życia środowiska pielęgniarek oraz 
położnych. 

Powołanie celowanego Departamentu Pielęgniarek i Położnych 
miał być również realizacją zobowiązań Polski, w związku z raty-
fikowaniem Konwencji MOP nr 149 z 1977 r. dotyczącej zatrud-
nienia oraz warunków pracy i życia personelu pielęgniars kiego 
i położniczego (Ratyfikowana przez Polskę 9.10.1980 r. Dz.U. 
z 1981 r. Nr 2, poz. 4.). W preambule wskazano, iż Konwencja 
została przyjęta w porozumieniu ze Światową Organizacją Zdro-
wia z uwagi na uznanie istotnej roli, jaką odgrywa personel pie-
lęgniarski i położniczy współpracujący z innymi pracownikami 
służby zdrowia w ochronie oraz podnoszeniu zdrowotności i dob-
robytu ludności, uznając, że sektor publiczny, jako pracodawca 
personelu pielęgniarskiego i położniczego, powinien odgrywać 
aktywną rolę w polepszaniu warunków zatrudnienia i pracy tej 
grupy zawodowej. 

Podjęcie przez Pana Ministra decyzji o likwidacji w/w Departa-
mentu z całkowitym pominięciem stanowiska naszego środowi-
ska, bez przedstawienia nam propozycji alternatywnego rozwią-
zania - uważamy za złą i nieprzemyślaną decyzję, zarówno dla 
władzy publicznej, jak i dla środowiska pielęgniarek i położnych. 

Pragniemy zwrócić uwagę, że decyzji o likwidacji nie należało 
traktować tylko w kategorii porządkowania struktur organiza-
cyjnych w ministerstwie zdrowia i kalkulacji ekonomicznej, ale 
należało wziąć pod uwagę kryteria merytoryczne, funkcję, jaką 
ten Departament pełnił w sektorze opieki zdrowotnej oraz zasadę 
homeostazy społecznej. 

W ocenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych podjęcie de-
cyzji o likwidacji Departamentu Pielęgniarek i Położnych działa-
jącego na rzecz najliczniejszej grupy wśród zawodów medycznych 
świadczy o braku dostrzeżenia powagi sytuacji, z jaką boryka 
się polskie pielęgniarstwo i położnictwo, braku zrozumienia 
specyfiki wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej przez 
urzędników oraz braku jednego ośrodka administracji rządowej, 
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który analizowałby problemy, konsultował z przedstawicielami 
środowiska sposoby ich rozwiązywania. 

Kryzys demograficzny wśród polskich pielęgniarek i położnych 
stał się powodem opracowania Strategii na rzecz rozwoju pielę-
gniarstwa i położnictwa w Polsce a w efekcie przyjęciem przez 
Rząd RP Uchwałą Nr 124/2019 Rady Ministrów z dnia 15 paź-
dziernika 2019 r. dokumentu „Polityka Wieloletnia Państwa na 
Rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce (z uwzględnieniem 
etapów prac zainicjonowanych w roku 2018)”. 

Pozytywne początki zmian, jakie dokonały się w ostatnich la-
tach to wspólna ciężka praca organizacji reprezentujących inte-
resy środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych wspartych 
merytorycznie i organizacyjnie przez pracowników Departamen-
tu Pielęgniarek i Położnych.

Mając na uwadze powyższe Naczelna Rada Pielęgniarek i Po-
łożnych po raz kolejny zwraca uwagę, że władza publiczna w spo-
sób nieprzemyślany, lekceważąc prośby i apele naszego środowi-
ska - podjęła autorytarną decyzję.

 Sekretarz NRPiP  Prezes NRPiP  
 Joanna Walewander  Zofia Małas
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S  
tanowisko Nr 42 NRPiP

Stanowisko nr 42 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 15 października 2020 r. 

w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzeniu w życie  
art. 5 ust. la ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 
pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2020, poz. 562 ze zm.) 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, działając na podstawie 
ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i po-
łożnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 916 ze zm.), zgodnie z którą 
reprezentuje dwa odrębne zawody zaufania publicznego, tj. osoby 
wykonujące zawody pielęgniarki i położnej oraz sprawuje pie-
czę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach 
interesu publicznego i dla jego ochrony wyraża swoje zdumie-
nie i sprzeciw wobec wprowadzeniu w życie art. 5 ust. la usta-
wy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej 
(Dz. U. 2020, poz. 562 ze zm., dalej: u.z.p.p) dodanego przez art. 
13 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw 
w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku 
z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz.U. 2020 poz. 1493) 
i żąda jego uchylenia w trybie pilnym, jako wprowadzającego 
w błąd środowisko medyczne i kadrę zarządzającą. 

Art. 5 ust. 1 a u.z.p.p otrzymał następujące brzmienie: 
1a. W przypadku  ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiczne-

go lub stanu epidemii wykonywanie zawodu położnej może 
polegać również na udzielaniu pacjentom świadczeń zdro-
wotnych w zakresie: 
1) rozpoznawania warunków i potrzeb zdrowotnych,
2) rozpoznawania problemów pielęgnacyjnych,
3) planowania i sprawowania opieki pielęgnacyjnej,
4) samodzielnego udzielania w określonym zakresie świad-

czeń diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych,
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5) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, lecze-
nia i rehabilitacji,

6) edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia - zgodnie z posia-
danymi kwalifikacjami i umiejętnościami zawodowymi.

Ustawodawca, poprzez dodanie ust. 1a do art. 5 u.z.p.p., roz-
szerzył zakres przedmiotowy definicji zawodu położnej poprzez 
prostą technikę legislacyjną - skopiowanie treści ust. 1 art. 4 
u.z.p.p. i przeniesienie jej do nowo utworzonej regulacji. 

Rozszerzył w ten sposób kompetencje położnej o zakres czyn-
ności dotychczas charakterystycznych dla zawodu pielęgniarki. 

Innymi słowy, osoba mająca prawo wykonywania zawodu 
położnej w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiczne-
go lub stanu epidemii w ocenie ustawodawcy może wykonywać 
czynnoś ci właściwe dla zawodu pielęgniarki, choć nadal ma mieć 
tytuł zawodowy „położna”. 

Wprowadzenie takiego zapisu jest ewidentnie sprzeczne z dob-
rą legislacją i wprowadza chaos interpretacyjny w podmiotach 
zatrudniających i środowiskach medycznych. 

Powstała w ten sposób sytuacja, że w okresie trwania epide-
mii ustawodawca mocą przepisu prawa, wbrew dotychczasowym 
przepisom o systemie kształcenia przeddyplomowego oraz wbrew 
obecnie obowiązującym regulacjom prawnym określającym kom-
petencje osób wykonujących zawód położnej czyni z położnych 
osoby mogące wykonywać te same czynności, co pielęgniarki. 
Jeżeli taki był zamierzony cel ustawodawcy, to jest on absolutnie 
sprzeczny z wykładnią historyczną, systemową, funkcjonalną, 
celowością, a także z orzecznictwem sądowym i doktryną prawa. 

Przypominamy także, że choć kompetencje dwóch innych 
zawodów, tj. lekarza i lekarza dentysty krzyżują się w zakresie 
niektórych czynności zawodowych (np. pobierania krwi pacjenta, 
wykonania iniekcji, wystawiania recept itp.), to jednak nadal są 
to dwa różne zawody medyczne. Dla potrzeb walki z epidemią 
ustawodawca nic wprowadził zamian w definicji zawodu lekarza 
dentysty i nie rozszerzył jego kompetencji o kompetencje leka-
rza. Nie zrobił tego mimo konieczności zamknięcia gabinetów 
dentystycznych. 
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I tak jak środowisko lekarskie podkreśla odrębności w zakresie 
kwalifikacji zawodowych i swoich uprawnień w ustawie z dnia 
5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 
2020 r., poz. 514 ze zm.), tak nasze środowisko wyraźnie i sta-
nowczo podkreśla odrębność zawodu pielęgniarki i położnej.

Całkowicie nieprzekonywujący jest argument Ministra Zdro-
wia, że zmiany wprowadzone do definicji zawodu położnej leżą 
w interesie tego środowiska i mają na celu ochronę miejsc pracy.

 Po raz kolejny Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wska-
zuje, iż w sytuacji ekstremalnej może zachodzić konieczność 
czasowego świadczenia opieki nad pacjentem z COVID-19 przez 
położne w zakresie nieprzekraczającym jej kwalifikacji  zawodo-
wych i umiejętności (art. 12 ust. 1 u.z.p.p.) na zasadach ogólnych. 

Jednak sam fakt nakładania się niektórych kompetencji pie-
lęgniarki i położnej w udzielaniu świadczeń zdrowotnych nie 
czyni zasadnym rozszerzania zakresu definicji zawodu położnej 
o elementy właściwe dla definicji zawodu pielęgniarki w czasie 
ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

W tej sprawie jednoznacznie wypowiedzieli się także krajowi 
konsultanci ds. położnictwa i pielęgniarstwa. 

Takie rozwiązania budzą stanowczy sprzeciw i żądamy natych-
miastowego podjęcia działań legislacyjnych w przedmiotowej 
sprawie. 

 Sekretarz NRPiP  Prezes NRPiP  
 Joanna Walewander  Zofia Małas
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S  
tanowisko Nr 43 NRPiP

Stanowisko nr 43 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

z dnia 15 października 2020 r. 

w sprawie medialnej wypowiedzi  
Wicepremiera i Ministra Aktywów Państwowych  

Jacka Sasina

W dniu 13 października 2020 r. Wicepremier i Minister Akty-
wów Państwowych Jacek Sasin wypowiedział słowa, które poru-
szyły i oburzyły środowisko pielęgniarek i położnych. 

Wicepremier stwierdził, że władza publiczna zapewniła wszel-
kie niezbędne środki i konieczny sprzęt medyczny do walki 
z pandemią, ale poważną przyczyną braku skuteczności działań 
w tym zakresie jest brak zaangażowania części lekarzy i innego 
personelu medycznego, co miałoby się przekładać na rozprze-
strzenianie wirusa SARS-CoV-2. 

Wyrażając solidarność ze środowiskiem lekarskim, diagnosta-
mi laboratoryjnymi, ratownikami medycznymi, fizjoterapeutami, 
farmaceutami, opiekunami medycznymi i innymi osobami bio-
rącymi bezpośredni udział w codziennej walce o życie i zdrowie 
pacjentów i ich bliskich nie znajdujemy merytorycznego, spo-
łecznego, etycznego ani prawnego uzasadnienia dla publicznego 
wyrażania takich opinii. 

Wzywamy przedstawicieli władzy publicznej do zaprzestania 
działań prowadzących do podważania zaufania społecznego do 
środowiska medycznego. 

Władza publiczna poprzez, swojego przedstawiciela wysłała 
do społeczeństwa sygnał, że cześć środowiska lekarskiego oraz 
innych grup medycznych nie chce pomagać w walce z epidemią, 
co może nasilić negatywne zjawiska, jakimi są hejt i agresja wo-
bec personelu medycznego. 

Jesteśmy medycznymi zawodami zaufania publicznego i czy-
nimy wszystko. co w naszej mocy, aby walczyć o życie i zdrowie 
pacjentów - nawet kosztem naszego zdrowia i życia (wśród kadry 
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medycznej są również osoby z grupy wysokiego ryzyka, tj. osoby 
chore, niepełnosprawne, w wieku emerytalnym) czy bezpieczeńs-
twa naszych rodzin. 

Statystyki udostępnione przez resort zdrowia wskazują, że 
od początku pandemii do drugiej połowy września zakażenie 
potwierdzono u prawie 1,4 tys. lekarzy, 3,2 tys. pielęgniarek 
i ponad 300 ratowników medycznych. Koronawirus przyczynił 
się do śmierci ośmiu lekarzy, sześciu pielęgniarek i ratownika 
medycznego. 

Obecnie trzeba mieć na uwadze, że rosnąca dynamika epidemii 
wzmaga społeczne napięcie Z uwagi na coraz większą liczbę osób 
potrzebujących pomocy medycznej. Dlatego słowa przedstawi-
ciela władzy odbieramy jako próbę przekierowania społecznej 
agresji z problemów i błędów organizacyjnych na przemęczony, 
zestresowany i coraz mniej liczny personel medyczny. 

Zgodnie z art. 68 ust. 2 Konstytucji RP rolą władzy publicznej 
jest solidarne wspieranie i udzielanie maksymalnie wszechstron-
nej pomocy wszystkim uczestnikom systemu opieki zdrowotnej, 
w tym kadrze medycznej, która ryzykuje swoim życiem i zdro-
wiem, a nie skłócanie ich ze społeczeństwem. 

W obecnej sytuacji priorytetem powinny być tylko i wyłącznie 
działania służące ochronie zdrowia i życia całego społeczeństwa, 
integrowanie i motywowanie środowiska medycznego, ale przede 
wszystkim zapewnianie społeczeństwu poczucia bezpieczeństwa 
zdrowotnego. 

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

Warszawa, 19 listopada 2020
Podsekretarz Stanu 
Maciej Miłkowski 
Ministerstwo Zdrowia  
RKWA.07.27.2020.MF

Pani Mariola Łodzińska  
Wiceprezes Naczelnej Izby  
Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani Prezes!

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.10.2020 r. znak: NIPIP-NRPiP-
-DS.015.188.2020.MT zawierające stanowiska podjęte na posiedzeniu 
NRPiP w dniu 15.10.2020 r. uprzejmie prosimy o przyjęcie poniższych 
odpowiedzi.

W zakresie stanowiska nr 39 dotyczącego „rozszerzenia kompe-
tencji pielęgniarki w zakresie samodzielnego wykonywania zabiegów 
z dziedziny kosmetologii i kosmetologii estetycznej oraz podjęcia 
działań w kierunku zmian w przepisach regulujących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek poprzez wprowadzenie nowej ścieżki 
kształcenia umożliwiającej pielęgniarce nabycie ww. uprawnienia” 
pragniemy zauważyć, że pielęgniarki i położne w trakcie kształcenia 
zawodowego nie uzyskują wiedzy z zakresu zabiegów kosmetolo-
gicznych i medycyny estetycznej.

Ponadto należy wskazać, że nie ma legalnej definicji zabiegów, 
działalności powszechnie nazywanej „medycyną estetyczną”. 

Wydaje się, że tego typu usługi - nie mające charakteru ściśle me-
dycznego (nie wynikające z procesu leczenia) nie są świadczeniami 
zdrowotnymi, a ich świadczenie nie jest wykonywaniem działalności 
leczniczej.

Pielęgniarki i położne uprawnione są do udzielania świadczeń 
opieki zdrowotnej zgodnie z kwalifikacjami nabytymi w drodze 
kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego, które zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2016 r. o działalności leczni-
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czej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295, z późn. zm.), są działaniami służącymi 
zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

Warto również zauważyć, że zgodnie ze stanowiskiem ekspertów 
medycyny zabiegi związane z ingerencją w tkanki powłok skórnych, 
powinny być wykonywane wyłącznie przez lekarzy, jako przedsta-
wicieli grupy zawodowej legitymującej się specjalistycznym zakre-
sem wiedzy teoretycznej i praktycznej, nabytym w trakcie szkolenia 
przed- i podyplomowego. Pogłębioną wiedzę i umiejętności w zak-
resie „medycyny estetycznej” lekarze nabywają przede wszystkim 
w drodze szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chirurgii plastycz-
nej oraz w dziedzinie dermatologii i wenerologii. Takiego zakresu 
wiedzy, jaki posiadają lekarze, w szczególności lekarze specjaliści 
w dziedzinie chirurgii plastycznej i dermatologii i wenerologii, nie 
uzyskują ani absolwenci studiów na kierunku kosmetologia ani ab-
solwenci szkół policealnych kształcących w zawodzie technika usług 
kosmetycznych, ani tym bardziej uczestnicy różnego rodzaju kursów 
kosmetycznych.

Tym niemniej kwestia uregulowania spraw związanych z tzw. „me-
dycyną estetyczną” jest sprawą istotną dla resortu zdrowia, w szcze-
gólności w zakresie szczegółowego doprecyzowania i rozgranicze-
nia zakresu działań ze strony osób legitymujących się dyplomami 
różnych zawodów (lekarzy, techników usług kosmetycznych, kos-
metologów), a zwłaszcza wobec częstego nadużywania określenia 
„medycyna” w przypadkach działań niezwiązanych z wykonywaniem 
zawodów medycznych.

W zakresie stanowiska nr 40 dotyczącego: „prawa pielęgniarek 
i położnych oraz innych grup zawodów medycznych do zasiłku cho-
robowego w wymiarze 100% podstawy wymiaru zasiłku wypłacanego 
za każdy miesiąc niezdolności do pracy” pragniemy poinformować, 
że zgodnie z przyjętą ostatecznie przez Sejm RP w dniu 28 paź-
dziernika br. ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku z prze-
ciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem 
COVID-19, wprowadzono następujące rozwiązania:

1) W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo 
stanu epidemii ubezpieczonemu zatrudnionemu w jednostkach 
organizacyjnych pomocy społecznej świadczących usługi całodo-
bowo, noclegowniach oraz innych placówkach zapewniających 
całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle cho-
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rym lub w podeszłym wieku, o których mowa w ustawie z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w okresie podlegania obo-
wiązkowej kwarantannie lub izolacji lub izolacji w  warunkach 
domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, wynikających 
z pozostawania w styczności z osobami chorymi z powodu CO-
VID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających 
z zatrudnienia w tych podmiotach oraz w czasie niezdolności 
do pracy z powodu COVID-19 powstałej w związku z wykony-
waniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w tych pod-
miotach przysługuje prawo do 100% wynagrodzenia, o którym 
mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, 
lub zasiłek chorobowy, którego miesięczny wymiar wynosi 100% 
podstawy wymiaru zasiłku obliczonej na podstawie przepisów 
ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa;

2) W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub sta-
nu epidemii ubezpieczonemu zatrudnionemu w podmiocie 
leczniczym, w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie, 
izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa 
w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi, wynikających z pozostawania w styczności 
z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku z wykony-
waniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmio-
cie leczniczym oraz w czasie niezdolności do pracy z powodu 
COVID-19 powstałej w związku z wykonywaniem obowiązków 
wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym przysłu-
guje prawo do 100% wynagrodzenia, o którym mowa w art. 
92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, lub zasiłek 
chorobowy, którego miesięczny wymiar wynosi 100% podsta-
wy wymiaru zasiłku obliczonej na podstawie przepisów ustawy 
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 
choroby i macierzyństwa.

Odnosząc się do stanowiska nr 41 dotyczącego „likwidacji w Mini-
sterstwie Zdrowia Departamentu Pielęgniarek i Położnych i zaniecha-
nia podjęcia w tej sprawie dialogu z przedstawicielami samorządu 
pielęgniarek i położnych” pragniemy podtrzymać stanowisko wyrażo-
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ne w tej kwestii w piśmie znak: PPWA.024.109.2020.RJ skierowanym 
do Pani Prezes Zofii Małas.

Podkreślam, że w związku z optymalnym wspieraniem przez mi-
nistra właściwego do spraw zdrowia polityki zdrowotnej, przy jed-
noczesnym zachowaniu w obecnej sytuacji epidemicznej w kraju 
stabilności finansów publicznych, Prezes Rady Ministrów wydał za-
rządzenie nr 160 z dnia 8 października 2020 r. w sprawie nadania 
statutu Ministerstwa Zdrowia (M.P. poz. 924), które weszło w życie 
w dniu 13 października 2020 r.

Należy podkreślić, iż zgodnie z art. 93 ust. 1 Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej uchwały Rady Ministrów oraz zarządzenia Prezesa 
Rady Ministrów i ministrów mają charakter wewnętrzny i obowiązują 
tylko jednostki organizacyjne podległe organowi wydającemu te akty. 
Oznacza to, że adresatami aktów prawa wewnętrznego, o  których 
mowa w art. 93 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mogą 
być wyłącznie jednostki organizacyjnie podległe organowi wydają-
cemu taki akt.

W związku z tym, że nowy regulamin organizacyjny Ministerstwa, 
określa nowy zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych 
Ministerstwa Zdrowia, jako urzędu administracji rządowej, obsługu-
jącego Ministra Zdrowia w zakresie wykonywania zadań określonych 
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. 
poz. 1470 i 1541), projekt ww. zarządzenia Prezesa Rady Ministrów 
nie wymagał przeprowadzenia konsultacji publicznych.

Zadania związane z kadrami medycznymi, realizowane dotych-
czas głównie przez Departament Kwalifikacji Medycznych i Nauki, 
Departament Pielęgniarek i Położnych oraz Departament Ratow-
nictwa Medycznego i Obronności będą kontynuowane przez nowo 
powołaną komórkę organizacyjną, tj. Departament Rozwoju Kadr 
Medycznych.

Zmiany mają służyć racjonalizacji struktury organizacyjnej oraz 
uzyskaniu synergii w obszarach, w których zadania były realizowane 
dotychczas przez powołane powyżej komórki organizacyjne.

Ponadto podział funkcjonalny ww. komórek organizacyjnych 
przebiegnie w sposób naturalny przez przeniesienie części zadań 
i zasobów osobowych do innych komórek organizacyjnych, bez po-
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zostawiania obszarów nakładających się na siebie kompetencji, czy 
też pozostawiania obszarów bez właściwości merytorycznej.

W zakresie stanowiska nr 42 dotyczącego „sprzeciwu wobec wpro-
wadzenia w życie art.5 ust.1a ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawo-
dach pielęgniarki i położnej” należy zauważyć, że zgodnie z art. 5 ust. 
1a ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 562, z późn. zm.), w przypadku ogłoszenia stanu 
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wykonywanie zawodu 
położnej może polegać również na udzielaniu pacjentom świadczeń 
zdrowotnych w zakresie:

1) rozpoznawania warunków i potrzeb zdrowotnych,
2) rozpoznawania problemów pielęgnacyjnych,
3) planowania i sprawowania opieki pielęgnacyjnej,
4) samodzielnego udzielania w określonym zakresie świadczeń za-

pobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych,
5) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i re-

habilitacji,
6) edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia
- zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i umiejętnościami zawo-

dowymi.
Intencją powyższego przepisu jest rozszerzenie kompetencji za-

wodowych położnych o możliwość udzielania świadczeń zdrowot-
nych w określonym zakresie pacjentom, bez względu na wiek i płeć, 
w szczególnej sytuacji zdrowotnej kraju.

Przedmiotowy przepis ma charakter epizodyczny i może mieć 
zastosowanie wyłącznie w okresie stanu zagrożenia epidemicznego 
lub stanu epidemii.

Nowa regulacja daje możliwość dla kierowników podmiotów lecz-
niczych zabezpieczenia na właściwym poziomie realizacji świadczeń 
zdrowotnych we wszystkich rodzajach i zakresach, a tym samym 
bezpieczeństwa zdrowotnego świadczeniobiorców poprzez włą-
czenie położnych do udzielania świadczeń zdrowotnych, zgodnie 
z posiadanymi kwalifikacjami i umiejętnościami zawodowymi, w sy-
tuacji gdy występują niedobory personelu pielęgniarskiego w danym 
podmiocie leczniczym (np. brak pielęgniarek będący efektem objęcia 
kwarantanną, L4, korzystania z prawa do świadczeń opiekuńczych), 
mogące zagrażać zapewnieniu ciągłości opieki.
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Należy jednak wyraźnie podkreślić, iż wprowadzone zmiany nie 
wskazują, iż wykonywanie zawodu położnej będzie realizowane na 
stanowisku pielęgniarki, a jedynie wskazują na możliwość wyko-
rzystania potencjału położnych (np. w sytuacji jaka miała miejsce 
w związku z tworzeniem jednoimiennych szpitali - gdy dochodziło 
do ograniczania funkcjonowania oddziałów położniczo-ginekologicz-
nych lub ich zamykania, a położne były kierowane na przymusowe 
urlopy wypoczynkowe lub świadczenia postojowe, a także często 
zagrożone wręcz utratą pracy), do udzielania świadczeń zdrowotnych 
zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i umiejętnościami zawodo-
wymi, w sytuacji gdy kierownik podmiotu leczniczego uzna to za 
niezbędne.

Jednocześnie należy wskazać, że położne w procesie kształcenia 
zawodowego nabywają kwalifikacje i umiejętności zawodowe do 
wykonywania określonych czynności medycznych o charakterze 
uniwersalnym (np. wykonywanie iniekcji, podłączanie kroplówki, 
podawanie tlenu, czy opieka pielęgnacyjno-opiekuńcza), które mogą 
być wykorzystywane przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych na 
podstawie art. 5 ust.1a ww. ustawy.

Niezależnie od powyższego, należy jednoznacznie wskazać, że 
decyzję w sprawie zatrudnienia położnej do realizacji świadczeń 
zdrowotnych na podstawie art. 5 ust. 1a ww. ustawy o zawodach 
pielęgniarki i położnej, podejmuje kierownik podmiotu leczniczego, 
mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zdrowot-
nego pacjentom przebywającym w danym podmiocie leczniczym, 
co reguluje art. 46 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, z późn. zm.).

Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdro-
wotnych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, nieure-
gulowane w ustawie lub statucie danego podmiotu leczniczego, po-
winien określać regulamin organizacyjny ustalony przez kierownika, 
co wskazuje art. 23 ustawy o działalności leczniczej.

Dlatego też w każdym podmiocie leczniczym powinny być opra-
cowane zakresy obowiązków i opisy stanowisk pracy dla poszcze-
gólnych pracowników medycznych, z uwzględnieniem kwalifikacji 
i uprawnień, jakie powinny posiadać osoby zatrudnione na tych 
stanowiskach.
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Reasumując, w omawianej sytuacji prawidłowe i zgodne z prze-
pisami prawa, w szczególności prawa pracy, działanie kierownika 
podmiotu leczniczego powinno z jednej strony gwarantować bez-
pieczeństwo zdrowotne pacjentów, a drugiej strony chronić inte-
resy pracownicze personelu medycznego udzielającego świadczeń 
zdrowotnych w szczególności biorąc pod uwagę aktualną sytuację 
epidemiczną w kraju.

Odnosząc się do stanowiska nr 43 „w sprawie medialnej wypowie-
dzi Wicepremiera i ministra aktywów Państwowych Jacka Sasina” 
uprzejmie informujemy, że komentowanie medialnych wystąpień 
innych członków Rady Ministrów nie wchodzi w zakres ustawowych 
obowiązków ministra właściwego ds. zdrowia.

Z poważaniem 
Maciej Miłkowski  

Podsekretarz Stanu 
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S  
tanowisko Nr 44 NRPiP

Stanowisko nr 44 Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych

z dnia 15 października 2020 r.

w sprawie równego traktowania świadczeniodawców  
w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zwraca się  
o pilne podjęcie działań w kierunku równego traktowania 
świadczeniodawców w POZ, uwzględnienie finansowania  

w formie nowej stawki tzw. fee for service, która będzie miała 
zastosowanie dla każdego pacjenta z dodatnim wynikiem 

testu w kierunku SARS-CoV-2, objętego opieką  
przez pielęgniarkę i położną POZ.

Pacjenci z dodatnim wynikiem na obecność koronawirusa to 
w większości pacjenci z chorobami współistniejącymi, którzy 
w trakcie terapii wymagają i będą wymagali udzielania świadczeń 
przez pielęgniarki i położne POZ. Obecnie pielęgniarki i położne 
POZ otrzymują zlecenia na realizację świadczeń u pacjentów 
pozostających w kwarantannie, a wymagających zachowania 
ciągłości leczenia i pielęgnacji, co wiąże się ze zwiększonym 
zagrożeniem epidemicznym oraz zwiększonymi kosztami za-
pewnienia odpowiednich środków ochrony osobistej zgodnie 
z obowiązującymi wytycznymi.

Wytyczne konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa 
rodzinnego do stosowania przez pielęgniarki POZ w czasie epi-
demii wirusa SARS-CoV-2 zmienione z dniem 2 lipca 2020 r. 
zawierają zapis: 

zaleca się aby wizyta trwała możliwie jak najkrócej. O czasie 
wizyty decyduje pielęgniarka po uprzednim zebraniu wywia-
du z pacjentem lub rodziną mając na uwadze stan pacjenta 
oraz zaplanowane czynności do zrealizowania.
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Nie ma możliwości wyegzekwowania tego zapisu przez 
pielęg niarki POZ, ponieważ niektórzy lekarze POZ wystawiają 
skierowania na realizację świadczeń, których czasookres to nie-
kiedy kilka godzin, np. wykonanie wlewu kroplowego. Lekarze 
POZ nie biorą pod uwagę zagrożenia epidemicznego.

Lekarz POZ w zakresie teleporady wystawiają zlecenia lekarskie 
dla pacjenta, które muszą być zrealizowane przez pielęgniarkę 
POZ w miejscu zamieszkania tego pacjenta. Wykonanie zlecenia 
lekarskiego wymaga osobistego kontaktu pielęgniarki i położnej 
POZ z pacjentem, np. w sytuacji trudno gojących się ran, odleżyn, 
długoterminowej terapii w formie iniekcji, coraz liczniej zleca-
nych wlewów kroplowych i ciągłości leczenia po hospitalizacji.

Tym samym zachodzi istotna różnica w realizacji zadań przez 
lekarza POZ pracującego co do zasady on-line, a pielęgniarką 
POZ czy położną POZ. Pielęgniarki i położne POZ w zdecydowa-
nej większości należą do grupy wysokiego ryzyka ze względu na 
bezpośredni kontakt z pacjentem i jego najbliższym otoczeniem. 
Dodatkowo należy podkreślić średnią wieku w grupie pielęgnia-
rek i położnych pracujących w POZ oraz zachorowalność w tej 
grupie zawodowej.

Taka sytuacja faktyczna budzi niepokój wśród środowiska pie-
lęgniarek i położnych POZ. Ich praca jest inaczej wyceniana przez 
NFZ niż praca lekarza co do zasady wykonywana w gabinecie 
bez koniczności osobistego kontaktu z pacjentem.

Będąc zawodem zaufania publicznego i mając na uwadze zdro-
wie i życie pacjentów, jesteśmy gotowi do wykonywania pracy 
w ekstraordynaryjnej sytuacji epidemiologicznej - jednak żądamy 
szacunku dla naszej pracy i przestrzegania generalnej zasady 
wyrażonej w art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1398):

Art. 134. [Równe traktowanie świadczeniodawców]
1. Fundusz jest obowiązany zapewnić równe traktowanie 

wszystkich świadczeniodawców ubiegających się o zawar-
cie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i pro-
wadzić postępowanie w sposób gwarantujący zachowanie 
uczciwej konkurencji.

Informacje NRPiP



57

Biuletyn nr 116/2020    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

Pogłębiająca się w naszym środowisku frustracja i niezrozu-
mienie różnicowania członków zespołu POZ grozi rezygnacją 
z pracy dużej grupy pielęgniarek i położnych POZ będących 
w wieku emerytalnym.

Trzeba ponadto zauważyć, że w sytuacji epidemii wiele labora-
toriów diagnostycznych zaprzestało pobierania krwi w miejscu 
zamieszkania pacjenta (tłumacząc to zagrożeniem i kosztami 
związanymi z zabezpieczeniem w środki ochrony osobistej), co 
sprawiło, że świadczenie i koszty z nim związane są przerzucane 
na pielęgniarki POZ. 

Tu zwracamy ponownie uwagę na istotny fakt - gdy w przypad-
ku udzielonej przez lekarza POZ teleporady zachodzi koniecz-
ność wykonania badań laboratoryjnych, obowiązkiem świad-
czeniodawcy jest organizacja pobrania materiałów do badań 
diagnostycznych i ich transport zgodnie z przepisami wydanymi 
na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o dia-
gnostyce laboratoryjnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 849 ze zm.). 

Obecnie obowiązujący stan prawny nie reguluje jednoznacznie 
kwestii związanych z przewozem materiału pobranego w celu 
badań diagnostycznych od pacjenta w warunkach domowych. 
Nieprecyzyjne przepisy sugerują, że wszelkie obowiązki w zak-
resie transportu obciążają świadczeniodawcę w zakresie przed-
miotowym zawartej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Zgodnie z postanowieniami umowy europejskiej, która dotyczy 
międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecz-
nych (ADR), transport materiałów do badań diagnostycznych ma 
obywać się specjalnym, do tego celu przeznaczonym transpor-
tem. Natomiast transport materiałów zakaźnych może odbywać 
się samochodem specjalnie do tego celu nieprzystosowanym wy-
jątkowo, gdy istnieje znikome prawdopodobieństwo, ze materiały 
te zawierają patogeny. 

Zgodnie z art. 9 ust. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o prze-
wozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 154) 
organem właściwym dla określenia w sprawach warunków prze-
wozu materiałów zakaźnych jest minister właściwy do spraw 
zdrowia - postulat de lege ferenda - wnosimy o pilne przygoto-
wanie warunków przewozu.
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Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych stoi na stanowisku 
utrzymania finansowania w formie opłat jednostkowych wizyt 
patronażowych oraz wizyt edukacji przedporodowej realizowa-
nych przez położne POZ wobec ciężarnych i położnic za pomocą 
środków teleinformatycznych. 

Zalecenia dla położnych POZ Konsultanta Krajowego w dzie-
dzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego dr hab. 
n. o zdr. Grażyny Iwanowicz-Palus w stanie epidemii wirusa 
SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 określają: 

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. Powyższe zalecenia wskazują 
na wykorzystanie różnego rodzaju środków teleinformatycz-
nych z możliwością wykorzystania wizji i fonii, a nie jedynie 
telefonu.

Wykorzystanie tych środków staje się wręcz niezbędne w co-
dziennej pracy położnej POZ w warunkach zagrożenia epide-
micznego, zważywszy na fakt konieczności minimalizowania 
ryzyka infekcji COVID-19 poprzez ograniczenie do niezbędnego 
minimum osobistych kontaktów z pacjentkami.

Na położne POZ, jako jedynych świadczeniodawców, został 
nałożony obowiązek uwiarygodnienia wykonania świadczenia 
podpisem podopiecznej. W tej sytuacji położna POZ powinna 
udokumentować udzieloną poradę za pomocą środków telein-
formatycznych w dokumentacji medycznej pacjenta.

Biorąc powyższe pod uwagę, Naczelna Rada Pielęgniarek 
i Położnych zwraca się o pilne podjęcie działań legislacyjnych, 
mających na celu zagwarantowanie równego traktowania świad-
czeniodawców w POZ poprzez:

- wzrost stawek kapitacyjnych, biorąc pod uwagę systema-
tyczny wzrost stawki lekarza POZ,

- zróżnicowanie w sposobie finansowania wskaźników wie-
kowych w populacji objętej opieką,

- zapewnienie zwiększonego finansowania w okresach wzmo-
żonej zachorowalności na infekcje dróg oddechowych, ana-
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logicznie tak, jak to występuje w świadczeniach lekarza 
POZ,

- zapewnienie wzrostu wyceny świadczenia - ankieta profi-
laktyki gruźlicy,

- wprowadzenie wyceny porady pielęgniarki POZ i położnej 
POZ,

- zapewnienie finansowania na wdrożenie EDM, co ma miejs ce 
w sytuacji lekarzy POZ.

 Sekretarz NRPiP  Prezes NRPiP  
 Joanna Walewander  Zofia Małas
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P  
ismo Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Warszawa, 12.11.2020 r.
Prezes  
Narodowego Funduszu Zdrowia  
Znak: DSOZ-DPZ.401.313.2020 
2020. 166564.KABA

Pani Mariola Łozińska  
Naczelna Izba  
Pielęgniarek i Położnych

W odpowiedzi na pismo z dnia 16 października 2020 r. znak:  
NIPiP-NRPiPDS.015.191.2020.MT dotyczącego Stanowiska w sprawie 
równego traktowania świadczeniodawców w Podstawowej Opiece 
Zdrowotnej, podjętego na posiedzeniu NRPiP z dnia 15 października 
2020 r., proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień. 

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami warunkiem zawieranie 
umów z NFZ jest zakres świadczeń zatwierdzony przez Ministra 
Zdrowia. Na ich podstawie Prezes NFZ określa warunki realiza-
cji umów dla świadczeniodawców m.in. w podstawowej opiece 
zdrowotnej. Propozycja nowego sposobu finansowania świad-
czeń realizowanych przez pielęgniarki i położne poz w postaci 
zapłaty za każde świadczenie udzielone pacjentom z dodatnim 
wynikiem testu w kierunku SARS-CoV-2 objętego opieka w tzw. 
„systemie fee for service” leży poza kompetencjami Prezesa Fun-
duszu i wymaga działań ze strony Ministerstwa Zdrowia.

2. Opłata ryczałtowa za utrzymanie stanu gotowości do udzielania 
świadczeń w reżimie sanitarnym uwzględniającym wprowadze-
nie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia 
epidemicznego, a następnie stanu epidemii, wynosi 3% wartości 
świadczeń udzielonych po dniu 30 czerwca 2020 r. wynikają-
cej z  rachunku za dany okres sprawozdawczy i została okreś-
lona w zarządzaniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 
Nr 140/2020/DSOZ z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zasad 
sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki 
zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
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i zwalczaniem COVID-19 ze zm. Dotyczy to wszystkich podmio-
tów, wpisanych do wykazu przez dyrektorów OW NFZ, o któ-
rych mowa w art. 7 ust. 1 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób za-
kaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 
1872  t.j.). Dotyczy to zatem zarówno lekarzy jak i pielęgniarek 
czy położnych w poz. 

3. Wytyczne Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa 
rodzinnego p. Beaty Ostrzyckiej z dnia 2 lipca 2020 r., zawierają 
jednoznaczne wskazanie by wizyty domowe odbywały się tylko 
w przypadkach uzasadnionych z uwzględnieniem komunika-
cji/ rozmowy z lekarzem zlecającym. Prezes Funduszu nie inge-
ruje w zasadność i w miejsce wykonywania zabiegów medycz-
nych w  przypadku zmiany stanu zdrowia pacjenta. Proponuję 
by nastąpiło uzgodnienie stanowisk konsultantów w dziedzinie 
medycyny rodzinnej w określeniu warunków realizacji poda-
wania dożylnych wlewów kroplowych wykluczające nadmierne 
ich zlecanie w czasie trwającej pandemii a także jak najszybsze 
przekazanie ich do realizacji, jako zaleceń dla lekarzy i pielęg-
niarek, w odrębnym dokumencie dla realizatorów świadczeń. 

4. Trwający czas pandemii jest wyjątkowy pod względem przes-
trzegania zasad postępowania epidemiologicznego. Podstawą 
wszelkich działań pielęgniarki jest postępowanie zgodne z wy-
tycznymi i rekomendacjami oraz aktualną wiedzą medyczną. 
Zgodnie z nimi nie ma możliwości obciążania pielęgniarek i po-
łożnych realizujących świadczenia w poz zadaniami laboratoriów 
czy transportu przewozowego. Są to działania niedozwolone 
podlegające negatywnej weryfikacji. Jednocześnie zgodnie z za-
sadami postępowania przyjętymi przez Ministerstwo Zdrowia 
w Strategii walki z pandemią COVID-19-strategia jesień 2020, 
lekarz POZ w przypadku podejrzenia zachorowania na Covid-19 
u pacjenta przebywającego w domu, bez możliwości porusza-
nia się i przemieszczania do punktu wymazowego, zawiadamia 
Wojewódzką Stację Sanepid. W strukturze organizacyjnej WSSE 
wydzielono stanowisko koordynatora, który przyjmując zlecenie 
na pobranie wymazu kieruje indywidualnie karetkę z zespołem, 
który ma uprawnienia oraz jest wyposażony w materiały ochron-
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ne do pobranie wymazu i przewiezienia próbki do badania do 
laboratorium posiadającego akredytację MZ. W tak przyjętym 
przez Ministerstwo Zdrowia i inne instytucje ochrony zdrowia 
nie istnieje konieczność by pielęgniarki POZ pobierały materiał 
zakaźny i go transportowały celem wykonania badania. 

W przypadku występowania, opisanych w Stanowisku niewłaści-
wych praktyk, proszę o zgłaszanie ich instytucji nadzoru epidemio-
logicznego oraz wojewódzkich konsultantów dziedzinowych jako 
nieprawidłowości w postępowaniu z materiałem zakaźnym. 

W związku ze zgłaszanymi w przedmiotowym Stanowisku, w ogól-
nej formie, postulatami finansowymi tj.:

- zróżnicowanie w sposobie finansowania wskaźników wieko-
wych w populacji objętej opieką,

- wprowadzenie wyceny porady pielęgniarki i położnej poz,
- zwiększenie wyceny poszczególnych świadczeń np. w profilak-

tyce gruźlicy, czy wzrostu zachorowania na grypę, itp.,

informuję, że właściwym jest podjęcie w trybie pilnym, szczegó-
łowych prac we współpracy z MZ oraz AOTM w celu określenia 
szczegółowego katalogu i wartości świadczeń zdrowotnych, reali-
zowanych przez pielęgniarki i położne również w formie teleporad 
i wizyt domowych. Na ich podstawie zostaną opracowane produkty 
do rzetelnego, finansowego rozliczenia przez Fundusz. 

Z poważaniem, 
Filip Nowak  
p.o. Prezesa  

Narodowego Funduszu Zdrowia 
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S  
tanowisko Nr 44 Prezydium NRPiP

Stanowisko Nr 44 Prezydium  
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie propozycji zmiany zapisów polegających  
na uchyleniu przepisów przyznających 100% dodatku  

do wynagrodzenia wszystkim osobom wykonującym zawody 
medyczne, które realizują świadczenia zdrowotne  

na rzecz osób chorych lub zarażonych wirusem SARS-CoV-2

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z oburze-
niem i rozgoryczeniem przyjęło informację o złożeniu przez gru-
pę posłów Klubu Prawo i Sprawiedliwość projektu zmieniającego 
zapisy, których celem jest odebranie wyższego wynagrodzenia 
pracownikom medycznym i tym samym eliminacja dodatków 
dla „bohaterów z pierwszej linii frontu”, których tak chętnie 
określają posłowie i senatorowie.

Nie oczekujemy górnolotnych tylko konkretnych dowodów na 
to, że to co robimy w obecnej sytuacji epidemiologicznej trwają-
cej od ponad pół roku zasługuje na najwyższe uznanie i należny 
szacunek.

Jako przedstawiciele najliczniejszej grupy zawodowej wśród 
zawodów medycznych, wyrażamy stanowczą dezaprobatę wo-
bec określeń wydawanych przez niektórych parlamentarzystów, 
nazywając rekompensatą za pracę w niezwykle trudnych i nie-
bezpiecznych warunkach „trwonieniem środków”.

Panujące standardy legislacyjne podejmowane przez Sejm Rze-
czypospolitej Polskiej, w których strona społeczna jest pomijana 
i eliminowana z procesu opiniowania należy określić jako igno-
rancję i totalny brak zrozumienia.

Samorząd zawodowy wnioskował o dodanie do ustawy za-
pisu, który gwarantowałby wyższe wynagrodzenie wszystkim 
pielęgniarkom i położnym mającym kontakt z pacjentem zaka-
żonym lub podejrzewanym o zakażenie poprzez wprowadzanie 
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zmiany zapisów, które dawały gwarancje równego traktowania, 
odpowiedniego do ciężkiej i niebezpiecznej pracy wynagrodzenia 
wszystkim medykom.

Pozbawienie zwiększenia wynagrodzenia osób biorących udział 
w walce z epidemią jest wyrazem ogromnej arogancji ze strony 
parlamentarzystów wybranych w demokratycznych wyborach, 
której w żaden sposób nie jesteśmy w stanie zrozumieć. 

Absurdem jest przyznanie jednego dnia pielęgniarkom i położ-
nym realizującym świadczenia zdrowotne wobec osób chorych 
na COVID-19 lub z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-
-CoV-2 prawa do 200% wynagrodzenia zasadniczego, a drugiego 
dnia odebranie jej wszystkim pracownikom medycznym - poza 
tymi, którzy w wyniku administracyjnej decyzji wojewody zostali 
skierowani do tej pracy.

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, 
działania te należy uznać za wysoce szkodliwe, tym bardziej 
w tak trudnej sytuacji kadrowej i epidemiologicznej, które dopro-
wadzą do serii konfliktów i podzielenia środowiska medycznego, 
a przecież nie o to nam chodzi w tym trudnym czasie.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych apeluje do wszystkich 
posłów i senatorów, o zmianę tej bardzo niekorzystnej i dyskry-
minującej pod wieloma względami decyzji.

 Sekretarz NRPiP  Prezes NRPiP  
 Joanna Walewander  Zofia Małas
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P  
ismo do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Warszawa, 4 listopada 2020 r.
Naczelna Rada  
Pielęgniarek i Położnych 
NIPIP-NRPIP-DS.015.208.2020

Pan Jan Nowak  
Prezes Urzędu  
Ochrony Danych Osobowych

Dotyczy:  
wykładni art. 15 pkt. 5 lit. a ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie 
niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym 
związanym z wystąpieniem COVID-19

Szanowny Panie Prezesie

W dniu wczorajszym, tj. 3 listopada 2020 r., Prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 28 października 2020 r. 
o  zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytu-
acjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. 

I.
Przedmiotowy akt prawny w art. 15 pkt. 5 lit. a wprowadza nowy 

przepis - art. 47 ust. 1a do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapo-
bieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1845). Zgodnie z nim samorządy zawodów medycznych, 
w tym samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych, przekazują 
na wniosek odpowiednio wojewody albo ministra właściwego do 
spraw zdrowia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, wykaz 
osób wykonujących zawody medyczne, które mogą być skierowa-
ne do pracy przy zwalczaniu epidemii, zawierający: imię, nazwisko, 
adres miejsca zamieszkania i numer prawa wykonywania zawodu 
medycznego, jeżeli został nadany. 

Zważywszy, że ustawodawca nie przewidział szczegółowych regu-
lacji co do sposobu przetwarzania danych osobowych, zawartych 
w przedmiotowym wykazie, a określenie zakresu przetwarzanych 
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danych osobowych, zawartych w przedmiotowym wykazie nie jest 
jednoznaczne, zwracamy się do Pana z wnioskiem o pilne dokonanie 
wykładni tych przepisów i wskazanie:

1)  jakie dane osobowe powinny zostać przekazane na żądanie 
uprawnionych organów,

2) w jaki sposób powinny one zostać wydane,
3) jakie środki bezpieczeństwa powinny zostać zachowane w związ-

ku z przetwarzaniem Tych danych osobowych,
4) czy wobec osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą, 

spoczywają na samorządzie zawodowym, obowiązki informa-
cyjne, w związku z przetwarzaniem przedmiotowych danych 
osobowych, a jeśli tak to jakie.

Odnośnie pierwszego zapytania, wskazać należy co następuje.
Nie mamy wątpliwości, że samorząd zawodowy zobowiązany jest 

do wydania wykazu zawierającego następujące dane: imię, nazwisko, 
adres miejsca zamieszkania i numer prawa wykonywania zawodu 
medycznego, jeżeli został nadany.

Nasza wątpliwość dotyczy tego, czy sformułowanie przepisu o treś-
ci: „które mogą być skierowane do pracy przy zwalczaniu epidemii”, 
nakłada na organy samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych 
obowiązek weryfikacji istnienia przesłanek negatywnych skierowania 
do pracy przy zwalczaniu epidemii zawartych w art. 47 ust. 3, 3a 
i 3b ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845).

Przedmiotowe przesłanki wyłączenia skierowania do pracy przy 
zwalczaniu epidemii, których wystąpienie, zgodnie z omawianą usta-
wą samorządy zawodów medycznych miałyby weryfikować, dotyczą:

1) stanu zdrowia członka samorządu jak również sytuacji zdrowot-
nej jego dziecka,

2) dzietności,
3) wieku dzieci członka samorządu,
4) zajścia w ciążę,
5) intymnych szczegółów życia rodzinnego, tj. faktu samotnego 

wychowywania dziecka, występowania ograniczeń w wykony-
waniu władzy rodzicielskiej przez członka organu samorządu 
jak i drugiego rodzica jego dziecka.
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Już pobieżna ich lektura wskazuje na to, że stanowią one tzw. draż-
liwe, sensytywne dane osobowe. 

Brak podstaw, aby mając na względzie zasadę proporcjonalności, 
były one przetwarzane przed wszczęciem postępowania adminis-
tracyjnego w sprawie danego członka samorządu zawodowego. Tym-
czasem, to organ w toku postępowania wyjaśniającego powinien 
ustalać z urzędu okoliczność występowania tych przesłanek.

Omawiana regulacja zakłada jednak, że wojewoda i minister właś-
ciwy ds. zdrowia mogą żądać wydania takich informacji w sposób 
zbiorczy, a więc dotyczący wszystkich członków samorządu zawo-
dowego bez względu na wszczęcie postępowania administracyjnego, 
w sprawie osób, których one dotyczą, co czyni omawiane uprawnie-
nie/obowiązek nadmiernym. 

Wreszcie, obowiązkowi nakładanemu na organy samorządu zawo-
dów medycznych nie towarzyszy analogiczny obowiązek nałożony 
na członków samorządu do udostępnienia organom samorządu tych 
danych. Czyni to przedmiotową regulację niemożliwą do realizacji.

W tym miejscu trzeba podkreślić, że w rejestrze pielęgniarek i po-
łożnych tak drażliwych danych się nie przetwarza. 

Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych zgodnie z art. 44 ust. 
1w zw. z art. 43 ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej 
jak i rejestry pielęgniarek i położnych prowadzone przez Okręgowe 
Izby Pielęgniarek i Położnych zawierają szereg informacji dotyczą-
cych członków tego samorządu zawodowego, ale żadna z kategorii 
danych, podlegających ujawnieniu w nim, nie dotyka ani sfery życia 
prywatnego, ani intymnego. 

W związku z tym uważamy, że na organach samorządu zawodo-
wego pielęgniarek i położnych nie spoczywa obowiązek przetwarza-
nia danych, o których mowa w art. 47 ust. 3, 3a i 3b ustawy z dnia 
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845) w tym wydawania 
uprawnionym organom przedmiotowego wykazu z uwzględnieniem 
wyłączeń wynikających z przywołanych powyżej przepisów.

II.
Z drugiej strony, organy samorządu zawodowego pielęgniarek i po-

łożnych nie uchylają się od współpracy przy zwalczaniu epidemii. 
W związku z tym, rozważamy zbieranie tych drażliwych danych 
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osobowych na zasadzie dobrowolności (zgody), z ograniczeniem 
do wskazania przez osobę, której one dotyczą, podlegania danej 
z przesłanek negatywnych skierowania do pracy przy zwalczaniu 
epidemii. Kwestionariusz zawierający te dane byłby przekazywany 
na wezwanie uprawnionych organów do pozyskania przedmioto-
wego wykazu wraz z tym wykazem zawierającym imię, nazwisko, 
adres miejsca zamieszkania i numer prawa wykonywania zawodu 
medycznego, jeżeli został nadany.

Celem takiego działania byłoby zwrócenie uwagi organowi kierują-
cemu osobę fizyczną, której przedmiotowe dane osobowe dotyczą, 
do pracy przy zwalczaniu epidemii w trybie art. 47 ust.1-3 ustawy 
z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845), który jedno-
cześnie jest uprawniony do pozyskania przedmiotowego wykazu, na 
potrzebę przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w zakresie 
występowania przedmiotowych okoliczności.

Potrzeba tego przedsięwzięcia wynika z tego, że zdarzały się nie-
odosobnione przypadki, że organ kierujący do pracy przy zwalczania 
epidemii nie przeprowadzał postępowania wyjaśniającego w zakresie 
występowania przesłanek negatywnych. Skutkowało to koniecznoś-
cią podjęcia pracy w tym trybie przez osoby, które nie powinny jej 
wykonywać, zważywszy, że nawet wniesienie środka odwoławcze-
go nie wstrzymuje wykonania decyzji (art.47 ust. 6 ustawy z dnia 
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi).

Tym samym wnosimy o wskazanie, czy:

1) dopuszczalne jest przetwarzanie tych danych osobowych na 
zasadzie dobrowolności(zgody) osoby, której dane dotyczą,

2) w jaki sposób mogą być one wydane wojewodzie lub Ministrowi 
Zdrowia,

3) jaki jest maksymalny okres przetwarzania tych danych,
4) jakie środki bezpieczeństwa powinny zostać zachowane w związ-

ku z przetwarzaniem tych danych osobowych,
5) czy wobec osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą, 

spoczywają na samorządzie zawodowym, obowiązki informa-
cyjne, w związku z przetwarzaniem przedmiotowych danych 
osobowych, a jeśli tak to jakie.
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Jednocześnie chcemy podkreślić, że znane jest nam Pańskie sta-
nowisko z dnia 21 października 2020 r. wydane pod sygnaturą: 
DOL.401.508.2020.WL.TG skierowane do Komisji Zdrowia Sejmu RP 
w ramach prac parlamentarnych nad przedmiotową ustawą. 

Jednak pozwalamy sobie zauważyć, że przedmiotowe wystąpienie 
wymaga dalszych wyjaśnień, o co niniejszym wnosimy.

Zważywszy na pilny charakter sprawy prosimy o w miarę możliwo-
ści szybką odpowiedź i skierowanie jej na następujący adres poczty 
elektronicznej: 

nipip@nipip.pl

Z wyrazami szacunku 
Mariola Łodzińska  
Wiceprezes NRPiP
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P  
ismo NRPiP do Ministra Zdrowia

Warszawa, 4 listopada 2020 r.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych  
NIPiP- NRPiP-DS.015.206.2020

Pan Adam Niedzielski  
Minister Zdrowia

Dotyczy: komunikatu Ministra Zdrowia z 1 listopada 2020 r. w sprawie rozsze-
rzenia zakresu podmiotowego uprawnionych do dodatku do wynagrodzenia 
dla personelu medycznego

Szanowny Panie Ministrze,

Zgodnie z art. 1 ust. 1, art. 3 ust. 1 i 2, art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 
6 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (t j. Dz. U. z 2019r. poz. 1429 ze zm.), wnosimy o:

1. przedstawienie odpisu polecenia Ministra Zdrowia z dnia 1 lis-
topada 2020 r. skierowanego do Prezesa Narodowego Fundu-
szu Zdrowia w zakresie dodatkowego wynagrodzenia za pracę 
w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19 nowym grupom 
personelu medycznego,

2.  wyjaśnienie, jakie grupy pielęgniarek i położnych, mając na 
względzie rodzaj udzielanych świadczeń zdrowotnych i miejsce 
ich udzielania, objęte będą przedmiotowym dodatkiem, z jed-
noznacznej wyszczególnieniem w odpowiedzi czy ten dodatek 
będzie wypłacany:

a) pielęgniarkom POZ i położnym POZ, w tym pielęgniarkom 
sprawującym opiekę długoterminową, paliatywną opiekę do-
mową nad pacjentem zakażonym,

b) pielęgniarkom i położnym sprawującym opiekę nad pacjen-
tem zakażonym lub podejrzanym o zakażenie, przebywającym 
ze względu na stan zdrowia w innym oddziale szpitalnym niż 
zakaźny, tj. np. oddziale kardiologicznym, onkologicznym,
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c) pielęgniarkom i położnym oddelegowanym do pracy na pods-
tawie decyzji wojewody lub Ministra Zdrowia,

d) pielęgniarkom i położnym, które same zgłosiły się do pracy 
przy zwalczaniu epidemii do tworzonych szpitali jednoimien-
nych, pielęgniarkom i położnym zatrudnionym w szpitalach, 
które znalazły się poza szpitalami z II i III poziomu zabezpie-
czenia.

3. wyjaśnienie, jakie przewidziano procedury przyznania przed-
miotowego dodatku do wynagrodzenia i jakie w związku z tym 
obowiązki spoczywają na personelu medycznym i dyrektorze 
placówki medycznej,

4. wyjaśnienie, jakie przewidziano formy kontroli wywiązania się 
ze wskazanych powyżej obowiązków przez dyrektora placów-
ki medycznej, jak również sankcję za niewywiązanie się z tego 
obowiązku,

5.  udzielenie informacji, czy trwają obecnie prace legislacyjne 
uregulowania przedmiotowego dodatku do wynagrodzenia na 
poziomie ustawowym.

Odpowiedź na niniejszy wniosek oraz odpisy objętych nim doku-
mentów proszę przesłać na następujący adres poczty elektronicznej: 

nipip@nipip.pl

Z poważaniem 
Zofia Małas  

Prezes NRPiP
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P  
ismo NRPiP do Prezesa NFZ

Warszawa, 4 listopada 2020 r. 

Naczelna Rada  
Pielęgniarek i Położnych  
NIPiP-NRPiP-DS.015.207.2020 

Pan Filip Nowak  
Prezes Narodowego Funduszu 
Zdrowia 

Szanowny Panie Prezesie, 

Działając w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, w na-
wiązaniu do wniosku skierowanego do Ministra Zdrowia, którego 
odpis przedstawiamy w załączeniu, zgodnie z art. 1 ust. 1, art. 3 
ust. 1 i 2, art. 4 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a i b ustawy 
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t j. Dz.U. 
z 2019 r. poz. 1429 ze zm.), wnosimy o pilne przedstawienie informacji, 
jakie działania podjął Prezes Narodowego Zdrowia w celu wdrożenia 
polecenia Ministra Zdrowia, o którym mowa w powyżej wskazanym 
piśmie, jak również o przedstawienie odpisów wydanych w tym celu 
poleceń, zarządzeń.

Odpowiedź na niniejszy wniosek oraz odpisy objętych nim doku-
mentów proszę przesłać na następujący adres poczty elektronicznej: 

nipip@nipip.pl
Z poważaniem 

Zofia Małas  
Prezes NRPiP

W załączeniu:
1) odpis wniosku Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych  

z 4 lis topada 2020 r. skierowanego do Ministra Zdrowia. 
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P  
ismo Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Warszawa, 12.11.2020 r.

Prezes  
Narodowego Funduszu Zdrowia 
Znak: DEF-WSiKF.401.5.19.2020 2020.169577.BE

Pani Zofia Małas  
Prezes Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych

Dotyczy: pisma z dnia 4.11.2020 r.  
znak: NIPiP-NRPiP-DS.015.207.2020  
w sprawie: przekazania informacji o podjętych przez NFZ działaniach 
w celu wdrożenia polecenia Ministra Zdrowia z dnia 1.11.2020 r., zmie-
niającego polecenie Ministra Zdrowia z dnia 4.09.2020 r., zmienionego 
poleceniem z dnia 30.09.2020 r.

Szanowna Pani Prezes,

Uprzejmie informuję, że wypełniając polecenie Ministra Zdrowia 
z dnia 1 listopada 2020 r. w dniu 6.11.2020 r.: 

- udzieliłem dyrektorom oddziałów wojewódzkich NFZ stosownego 
pełnomocnictwa upoważniającego do zawarcia z podmiotami 
leczniczymi:

1) umieszczonym w wykazie1, wykonującym działalność leczniczą 
w rodzaju świadczenia szpitalne oraz stacjonarne i całodobowe 
świadczenie zdrowotne inne niż świadczenie szpitalne w zakresie 
psychiatrycznej opieki zdrowotnej, w stosunku do których mini-
ster właściwy do spraw zdrowia albo wojewoda wydał polecenie 
albo decyzję na podstawie odpowiednio - art. 10 ust. 2 pkt 1 
lit. b albo art. 11 ust. 1 i ust. 4 albo art. 11 h ust. 1 i 4 ustawy 
o COVID-192, polecające:

a) realizację świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów 
z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 (szpital III poziomu),
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b) realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobie-
ganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez 
zapewnienie w podmiocie leczniczym łóżek dla pacjentów 
z podejrzeniem oraz łóżek dla pacjentów z potwierdzonym 
zakażeniem SARS-CoV-2 (szpital II poziomu)

2) w których skład wchodzą jednostki systemu Państwowego 
Ratownictwa Medycznego, o których mowa w art. 32 ust. 1 
ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882) lub izby przyjęć;

3)  o których mowa w pkt 1 oraz umieszczonym w wykazie3, 
wykonującym działalność leczniczą w rodzaju świadczenia 
szpitalne, w stosunku do których minister właściwy do spraw 
zdrowia albo wojewoda wydał polecenie albo decyzję na pods-
tawie odpowiednio - art. 10 ust. 2 pkt 1 lit. b, art. 11 ust. 1 
i ust. 4 albo art. 11 h ust. 1 i 4 ustawy o COVID-194, polecające 
zapewnienie łóżek dla pacjentów podejrzanych o zakażenie 
wirusem SARS-CoV-2 (szpital I poziomu), i które umieszczone 
są na liście zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa 
Zdrowia pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/lis-
ta-laboratoriow-covid, z którymi Narodowy Fundusz Zdrowia 
zawarł umowę o wykonywanie testów diagnostycznych RT-PCR 
w kierunku SARS-CoV-2 (laboratoria);

umów lub aneksów umów, które zgodnie z tym poleceniem 
stanowią podstawę do przekazywania powyższym podmiotom 
środków z przeznaczeniem na przyznanie osobom wykonują-
cym zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 usta-
wy z  dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 295, z późn. zm.) dodatkowego świadczenia pie-
niężnego, wypłacanego miesięcznie, według określonych zasad.

przekazałem dyrektorom oddziałów wojewódzkich, polecenie 
Ministra Zdrowia z dnia 1.11.2020 r. oraz wzory umów i wzór 
aneksu do umowy (dotyczące dodatkowego świadczenia pie-
niężnego dla personelu medycznego objętego poleceniem Mi-
nistra Zdrowia), do służbowego wykorzystania w toku realizacji 
przedmiotowego polecenia Ministra Zdrowia.

Przypisy:

Informacje NRPiP



75

Biuletyn nr 116/2020    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

1) o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.)

2) ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych cho-
rób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 
374 z późn. zm.)

3) o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.)

4) ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych cho-
rób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 
374 z późn. zm.)

Z poważaniem 
Filip Nowak  
p.o. Prezesa  

Narodowego Funduszu Zdrowia 
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P  
ismo NRPiP do Ministra Zdrowia

Warszawa, dnia 6 listopada 2020 r.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych 
NIPIP-NRPiP-DM.0025.201.2020.JP

Pan Adam Niedzielski  
Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze,
W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w Polsce zwią-

zaną ze wzrostem zakażeń wirusemSARS-CoV-2, która niekorzystnie 
wpływa na sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad pacjentami obłoż-
nie, przewlekle i terminalnie chorymi leczonymi w ramach opieki dłu-
goterminowej domowej oraz opieki paliatywno-hospicyjnej, prosimy 
o zmianę warunków realizacji świadczeń w powyższych zakresach.

Utrudnienia te wynikają przede wszystkim z faktu, że rośnie liczba 
pacjentów leczonych w warunkach domowych, również zakażonych.

 W aktualnej sytuacji epidemiologicznej wiele laboratoriów rozwią-
zało z POZ umowy na pobieranie materiału biologicznego w domu 
pacjenta, więc zadanie to spadło na pielęgniarki POZ. 

Sytuacja jest poważna ze względu na zwiększoną liczbę świadczeń 
wykonywanych przez pielęgniarki POZ, które sprawują także opie-
kę nad pacjentami przewlekle chorymi wymagającymi intensywnej 
opieki i wykonywania zleceń lekarskich w zakresie: np. kroplówek, 
iniekcji, leczenia ran, odleżyn. 

Ponadto pojawiły się w tej grupie osoby chore na COVID-19 albo 
będące w kwarantannie. Sytuacja taka nie pozwala na dodatkowe 
ich obciążanie pacjentami przewlekle i obłożnie chorymi przeka-
zywanymi z domowej opieki długoterminowej czy hospicyjnej. To 
wszystko przekłada się na inne zakresy świadczeń zdrowotnych takie 
jak opieka długoterminowa domowa, opieka paliatywno-hospicyjna 
w domu chorego. 

Pielęgniarki pracujące w tych obszarach także są dotknięte takimi 
skutkami zdrowotnymi jak pielęgniarki POZ. Wiele z nich pracuje 
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w opiece długoterminowej czy paliatywno-hospicyjnej jako drugim 
miejscu pracy. Często na czas epidemii muszą z niego zrezygnować 
aby zapewnić pacjentom chorym na COVID-19 opiekę. Sytuacja ta 
powoduje trudności w zabezpieczeniu opieki dla pacjentów opieki 
domowej i brak możliwości przekazania ich do POZ. 

Mając na względzie rosnące problemy związane z grupą pacjentów 
przebywających w domu, w celu polepszenia tej sytuacji na okres 
pandemii i 30 dni po ustaniu pandemii proponujemy:

1. uznanie świadczeń gwarantowanych z zakresu pielęgniarskiej 
opieki długoterminowej domowej oraz opieki paliatywno-hos-
picyjnej w domu pacjenta, jako świadczenie nieobjęte limitem 
pacjentów przypadających na jeden etat pielęgniarki, w ramach 
globalnych ilości zakontraktowanych przez NFZ,

2. akceptowanie zastępstw pielęgniarek w sytuacji gdy z powodu 
kwarantanny, izolacji, hospitalizacji nie mogą one udzielać świad-
czeń. Pielęgniarka przejmująca pacjentów powinna sama ocenić 
iloma pacjentami jest się w stanie zaopiekować,

3. rozszerzenie czasu pracy na siedem dni w tygodniu w godzinach 
7⁰⁰-21⁰⁰ co umożliwi opiekowanie się większą liczbą pacjentów,

4. zmniejszenie wymagań kwalifikacyjnych, które pozwolą na po-
zyskanie dodatkowego personelu, którego w obecnym czasie 
bardzo brakuje, 

5. zwiększenie stawki osobodnia w ramach opieki długoterminowej, 
paliatywno-hospicyjnej ze względu na większe koszty związane 
z zastosowaniem środków ochrony osobistej oraz ich utylizacji 
(koszt wynosi od 73 zł do 100 zł),

6. możliwość przeprowadzenia bezpłatnych testów wśród pielęg-
niarek udzielających świadczeń w domu chorego w celu ogra-
niczenia transmisji wirusa.

Niestety okazuje się, że pacjenci czy członkowie rodzin w trakcie 
wywiadu epidemiologicznego przekazują nie do końca prawdziwe 
informacje. Dopiero po dotarciu do pacjenta pielęgniarka stwierdza, 
iż występują objawy które mogą świadczyć o zakażeniu SARS-CoV-2. 
Dlatego też dla bezpieczeństwa zarówno pacjentów jak i ich rodzin 
pielęgniarki te powinny mieć możliwość systematycznego bezpłat-
nego testowania. 
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Środki finansowe, jakimi dysponują w tych zakresach podmio-
ty lecznicze nie są w stanie udźwignąć takiego obciążenia. Mając 
świadomość, że pacjenci ci są grupą szczególnie narażoną na zacho-
rowanie i dużo cięższy przebieg choroby, zdajemy sobie sprawę, że 
pielęgniarki mając w ciągu jednego dnia kontakt z różnymi środo-
wiskami stanowiącymi potencjalne źródło zakażenia, zastosowanie 
takiego rozwiązania jest ze wszech miar słuszne. 

W przypadku braku ochrony tych pielęgniarek może dojść do 
załamania się możliwości udzielania tych świadczeń. 

W tak trudnym dla społeczeństwa polskiego i pracowników me-
dycznych okresie wnosimy o zastosowanie powyższych zmian na 
okres epidemii oraz 30 dni po jego zakończeniu. 

Z wyrazami szacunku 
Wiceprezes NRPiP  
Mariola Łodzińska
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P  
ismo NRPiP do Premiera i Ministra Zdrowia

Warszawa, dnia 10 listopada 2020 r.
Naczelna Rada  
Pielęgniarek i Położnych 
NIPIP-NRPIP-DM.0025.203.2020.MK

Pan Mateusz Morawiecki  
Prezes Rady Ministrów
Pan Adam Niedzielski  
Minister Zdrowia 

Szanowny Panie Premierze 
Szanowny Panie Ministrze

W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wnoszę o pilne 
wydanie poleceń, w trybie art. 11 h ust. 1-3 ustawy z 31 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:

1) skierowanych do wojewodów, w zakresie prowadzenia postę-
powań administracyjnych, w zakresie skierowania pielęgniarek 
i położnych do pracy przy zwalczaniu epidemii zgodnie z art. 47 
ust. 1-3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwal-
czaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1845) zgodnie z założeniami, wskazanymi w załączeniu,

2) skierowanych do przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w zak-
resie wydawania na żądanie wojewody numerów telefonów pie-
lęgniarek i położnych, wytypowanych do skierowania do obję-
cia decyzją administracyjną do zwalczania epidemii w zakresie 
skierowania pielęgniarek i położnych do pracy przy zwalczaniu 
epidemii zgodnie z art. 47ust. 1-3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. 
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1845).

Uzasadnienie
Niniejsze wystąpienie dotyczy procedury kierowania pielęgniarek 

i położnych do pracy przy zwalczaniu epidemii w trybie adminis-
tracyjnym. 
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W marcu, kwietniu i maju bieżącego roku miały miejsce sytuacje, 
w których kierowane do pracy w tym trybie były pielęgniarki i po-
łożne, które podlegały wyłączeniu od takiego skierowania zgodnie z 
art. 47 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1845). 

W efekcie powyższego w najbardziej drastycznych przypadkach 
pielęgniarki i położne karmiące dzieci, przebywające na urlopie 
macierzyńskim czy wychowawczym były zobowiązywane decyzją 
administracyjną do opuszczenia z godziny na godzinę swojego domu 
rodzinnego i udania się do wskazanej placówki medycznej. 

Wojewodowie nie prowadzili żadnego postępowania wyjaśniające-
go w zakresie istnienia przesłanek negatywnych do skierowania do 
pracy przy zwalczaniu epidemii. Nierzadko decyzja ta była przekazy-
wana nie tylko przez przedstawiciela służb mundurowych w godzi-
nach nocnych, co stanowiło źródło dodatkowego stresu i przyczynę 
stygmatyzacji w środowisku sąsiedzkim. 

Doskonale rozumiemy powagę walki z epidemią, sami jako przed-
stawiciele samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, uczest-
niczymy w jej zwalczaniu, ale powyżej przedstawione środki należy 
uznać co najmniej za nadmierne, jeśli nie nawet niehumanitarne. 

Aby takie sytuacje nie miały miejsca w przyszłości zasadne jest 
stworzenie Kodeksu Dobrych Praktyk w zakresie prowadzenia tego 
rodzaju postępowań, którego projekt przedstawiam w załączeniu.

Ponadto, należy stworzyć odpowiednie ramy dla możliwości zgła-
szania się do pracy przy zwalczaniu epidemii na zasadzie dobrowol-
ności. W tym celu należy publikować ogłoszenia o takim naborze, 
wskazując na warunki pracy i płacy w takim trybie. Samorząd za-
wodowy pielęgniarek i położnych deklaruje współpracę przy rozpo-
wszechnianiu tego rodzaju ogłoszeń. 

Konieczne jest zapewnienie czynnego udziału w sprawie admini-
stracyjnej osobie kierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii, tak 
aby mogła ona wykazać ewentualne wyłączenie od skierowania do 
pracy przy zwalczaniu epidemii. Przy tym należy to zadanie możliwie 
uprościć choćby poprzez możliwość przekazywania dokumentów za 
pośrednictwem poczty elektronicznej.
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Przy tym organ prowadzący postępowanie powinien ustalać ich 
występowanie z urzędu. Na podstawie dostępnych mu rejestrów 
państwowych można przecież ustalić wiek osoby kierowanej do pra-
cy przy zwalczaniu epidemii, czy wiek dzieci tej osoby. Jednocześnie 
pragniemy podkreślić, że obecnie brak jest podstaw prawnych, aby 
organy samorządu zawodowego przekazywały na żądanie wojewo-
dów adresy zamieszkania, numer telefonu, czy adres poczty elektro-
nicznej członka samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, 
a mimo tego takie wystąpienia mają miejsce.

Podpisana przez Prezydenta RP w dniu 3 listopada 2020 r. ustawa 
z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku 
z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpie-
niem COVID-19 (art. 15 pkt 5 lit. a) stanowić będzie jedynie podstawę 
do przedstawienia przez samorząd, na żądanie wojewody, spośród 
danych osobowych wskazanych powyżej - adresu zamieszkania. 
Zresztą organy samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych 
takich danych osobowych jak adres poczty elektronicznej czy numer 
telefoniczny członków samorządu zawodowego, nie posiadają.

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych wystosował zapy-
tanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie 
dopuszczalności zbierania danych o numerze telefonu do członków 
samorządu zawodowego za ich zgodą (pismo w załączeniu) w celu 
przekazania ich wojewodzie. Nie możemy jednak zapewnić, abstra-
hując od dopuszczalności prawnej takiego działania, powszechności 
zebranych w ten sposób danych. W związku z tym formułujemy pos-
tulat nałożenia na przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązku 
wydawania numerów telefonów osób wytypowanych do skierowania 
do pracy przy zwalczaniu epidemii, jak również obciążenie wojewo-
dów obowiązkiem ich pozyskania i uprzedniego kontaktu z osobą 
wytypowaną do skierowania do takiej pracy, celem powiadomienia 
o  planowanym wszczęciu postępowania administracyjnego w jej 
sprawie i wstępnej weryfikacji występowania przesłanek negatyw-
nych takiego skierowania, o których mowa w art. 47 ust. 3 i 3a ustawy 
z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1845). 

Takie działanie pozwoli na oszczędność czasu i uniknięcie wyda-
wania decyzji skierowanych do osób, które podlegają włączeniom 
ustawowym. Jednocześnie chcemy podkreślić, że zarówno na gruncie 
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obecnego stanu prawnego, jaki obowiązującego po wejściu w życie 
ustawy podpisanej przez Prezydenta RP, o której mowa powyżej, 
organy samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, nie są 
upoważnione do zbierania danych niezbędnych do ustalenia istnie-
nia przesłanek negatywnych skierowania do pracy przy zwalczaniu 
epidemii. 

Jednak w ramach współdziałania przy zwalczaniu epidemii wystą-
piliśmy do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie 
zaopiniowania dopuszczalności zbierania tych danych za ich zgodą, 
co do istnienia podstaw wyłączenia od kierowania do pracy przy 
zwalczaniu epidemii (pismo w załączeniu).

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.
Z wyrazami szacunku 

Prezes NRPiP  
Zofia Małas

Do wiadomości:
- Wojewoda dolnośląski,
- Wojewoda kujawsko-pomorski,
- Wojewoda lubelski,
- Wojewoda lubuski,
- Wojewoda łódzki,
- Wojewoda małopolski,
- Wojewoda mazowiecki,
- Wojewoda opolski, 
- Wojewoda podkarpacki,
- Wojewoda podlaski,
- Wojewoda pomorski.

Załączniki:
1) Wniosek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do Prezesa Urzędu Ochro-

ny Danych Osobowych.
2) Projekt Kodeksu Dobrych Praktyk w zakresie skierowania do pracy przy zwal-

czaniu epidemii członków samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych.
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P  
ismo NRPiP do Ministra Zdrowia

Warszawa, dnia 12 listopada 2020 r.
Naczelna Rada  
Pielęgniarek i Położnych  
NIPIP-NRPiP-DS.015.215.2020.MT 

Adam Niedzielski  
Minister Zdrowia 

Szanownie Panie Ministrze, 

Monitorując z rosnącym niepokojem dramatyczną sytuację, jaka 
obecnie panuje w Rzeczypospolitej Polskiej, gwałtownie wzrasta-
jącą liczbę zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i przypadków COVID-19, 
sytuację na granicy wydolności systemu ochrony zdrowia, Naczelna 
Rada Pielęgniarek i Położnych stoi na stanowisku, że konieczne jest 
przyjęcie pilnych korekt w strategii walki z w/w zakażeniami i ich 
następstwami w postaci COVID-19 oraz stworzenie bezpiecznych 
warunków pracy poprzez zapewnienie dostatecznej ilości środków 
ochrony osobistej dla personelu medycznego. 

W sytuacji braku odpowiedniego i potrzebnego wyposażenia, żad-
na polska pielęgniarka, położna nie będzie w stanie w pełni wykorzys-
tać swojej wiedzy i umiejętności, walcząc o zdrowie pacjentów, nie 
narażając jednocześnie siebie oraz innych na utratę życia lub ciężki 
uszczerbek na zdrowiu. 

91 072 pielęgniarek i położnych to osoby w wieku powyżej 60 lat, 
co stanowi 26,6% wszystkich zarejestrowanych pielęgniarek i położ-
nych. Osoby te są zaliczane do najwyższych grup ryzyka. 

Do tej pory podczas epidemii zmarło 11 pielęgniarek a zakażeniu 
uległo 15 228 pielęgniarek.

W związku z licznymi alarmującymi, sygnałami napływającymi do 
Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych od pielęgniarek i położnych 
o braku m.in.: masek, rękawiczek, fartuchów ochronnych, kombi-
nezonów czy środków dezynfekujących, realizujących świadczenia 
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zdrowotne w podstawowej opiece zdrowotnej, pielęgniarskiej opiece 
domowej długoterminowej oraz opiece paliatywnej, jesteśmy zobo-
wiązani zaapelować do Pana Ministra o natychmiastową zdecydo-
waną interwencję. 

Obecnie liczba pacjentów zarażonych wirusem ulega gwałtow-
nemu zwiększeniu i coraz częściej pacjenci zakażeni są pod opieką 
pielęgniarek, położnych w środowisku domowym, a to wymaga za-
pewnienia zwiększonej ilości zalecanych środków ochrony osobistej, 
aby można było sprostać wytycznym i zaleceniom wydanym przez 
GIS i MZ . 

W imieniu NRPiP wnoszę o niezwłoczne wydanie odpowiednich 
poleceń, a ze strony samorządu pielęgniarek i położnych zapewniam 
pomoc w dystrybucji środków ochrony osobistej do podmiotów 
pielęgniarskich i położniczych na terenie całego kraju. 

Mając powyższe, oczekujemy na podjęcie pilnych działań w przed-
miotowej sprawie. 

Z wyrazami szacunku 
Wiceprezes NRPiP  

Sebastian Irzykowski 

Do wiadomości: 

1. Małgorzata Zadorożna - Dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycz-
nych
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P  
ismo NRPiP do Ministra Edukacji i Nauki

Warszawa, dnia 12 listopada 2020 r.
Naczelna Rada  
Pielęgniarek i Położnych 
NIPiP-NRPiP-DM.0025.204.2020.MK 

Pan Przemysław Czarnek  
Minister Edukacji i Nauki 

Szanowny Panie Ministrze, 
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych działając na podstawie 

ustawy z dnia 11 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 916 ze zm.) zwracamy się z prośbę o PILNE 
podjęcie działań w celu uregulowania statusu zawodu opiekuna 
medycznego jako opiekuńczego zawodu dla pacjenta i pomocni-
czego zawodu dla pielęgniarki i zawodu położnej oraz wyraźnego 
rozgraniczenia kompetencji opiekuna medycznego od kompetencji 
pielęgniarki i położnej. 

Wymaga to ustabilizowania systemu kształcenia osób chcących 
wykonywać zawód opiekuna medycznego, wyraźnego określenia 
ich zakresu uprawnień zawodowych i określenie zasad współpracy 
opiekuna medycznego z pielęgniarką i położną oraz zapewnienie 
obowiązku zatrudnia opiekunów medycznych we wszystkich stac-
jonarnych podmiotach leczniczych. 

Uzasadnienie
 Zgodnie z ustaleniami poczynionymi w zawartym Porozumieniu 

z dnia 9 lipca 2018 r. pomiędzy Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych 
i Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, 
a Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia i przyjętą 
uchwałą nr 124/2019 Rady Ministrów w dniu 15 października 2019 r. 
w sprawie przyjęcia dokumentu „Polityka wieloletnia Państwa na 
rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce” (z uwzględnieniem eta-
pów prac zainicjonowanych w roku 2018) (dalej zwana: Polityką), 
za sprawę pilną uznano uregulowanie statusu zawodowego opie-

Informacje NRPiP



86

Biuletyn nr 116/2020    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

kunów medycznych. Zgodnie z Polityką wskazano wyraźnie, że:„(…)  
W polskim systemie ochrony zdrowia brakuje zawodu pomocnicze-
go, którego rolą będzie współuczestniczenie w bezpośredniej opiece 
nad pacjentem, przy jednoczesnym wspieraniu pracy pielęgniarek 
i położnych. Wobec powyższego, w opinii Zespołu niezbędne jest 
podjęcie działań mających na celu wprowadzenie do systemu opieki 
zdrowotnej takiej profesji (…)”. W opinii środowiska zawodowego pie-
lęgniarek i położnych rolę personelu pomocniczego powinny pełnić 
osoby wykonujące zawód opiekuna medycznego.

W następstwie braku aktywności przedstawicieli władzy publicznej 
w uregulowaniu niniejszej sprawy, Naczelna Rada Pielęgniarek i Po-
łożnych podjęła uchwałę nr 136/VI/2013 NRPiP z 4 grudnia 2013 r. 
w sprawie przyjęcia katalogu czynności wykonywanych przez opie-
kuna medycznego u osoby chorej i niesamodzielnej na zlecenie i pod 
nadzorem pielęgniarki, zmienioną uchwałą nr 176/VI/2014 Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 marca 2014 r., w celu wska-
zania środowisku pielęgniarek i położnych - wytycznych w zakresie 
współpracy z osobami zatrudnionymi na stanowisku opiekunów 
medycznych w niektórych podmiotach leczniczych. Jest to jedyna 
rzecz, którą mogliśmy zrobić w sytuacji braku przepisów w zakresie 
współpracy pielęgniarek i położnych z opiekunami medycznymi.

Niewątpliwym jest, że dynamiczny rozwój nauk medycznych, usta-
wiczne podnoszenie przez pielęgniarki i położne swoich kwalifikacji 
zawodowych, nabywania nowych uprawnień i kompetencji; subs-
tytucja usług czyli przejmowanie przez pielęgniarki i położne do-
tychczasowych niektórych zadań realizowanych przez lekarzy, oraz 
pojawiania się nowych obszarów dla wykonywania przez nie działań 
medycznych - w praktyce brak jest możliwości i czasu do wykony-
wania przez pielęgniarki i położne czynności opiekuńczych wzglę-
dem pacjenta. Zgodnie z poczynionymi ustaleniami, wykonywania 
czynności stricto opiekuńczych - musi zostać przypisane opiekunom 
medycznym bez jednoczesnego rozszerzania czynności medycznych.

 Konieczność podjęcia stanowczych działań doregulowania zasad 
współpracy pomiędzy pielęgniarką i położną a opiekunem medycz-
nym wynika, zarówno z obowiązku realizacji postanowień Polityki, 
jak i troski o pacjenta, który wymaga świadczenia usług opiekuń-
czych. 
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Z przykrością pragniemy zauważyć, iż do tej pory nie podjęliście 
Państwo wystarczających działań, aby uregulować zakres uprawnień 
zawodowych opiekunów medycznych, ich zasady współpracy z per-
sonelem pielęgniarskim i położniczym i zapewnić ich zatrudnienie 
w każdym stacjonarnym podmiocie leczniczym.

Taka sytuacja sprzyja pojawianiu się nieakceptowanych rozwią-
zań. Tym samym z ogromnym niepokojem obserwujemy lokalne 
inicjatywy niektórych oświatowych szkół zawodowych, przedłu-
żania okresu kształcenia kandydatów na opiekunów medycznych 
i próbach przypisywania tym osobom uprawnień do wykonywania 
samodzielnych czynności medycznych, np. pobieranie krwi żylnej na 
badania i innego materiału od pacjenta, asystowanie do zabiegów 
operacyjnych, udział w procedurach dializacyjnych itd.

Zwracamy uwagę, iż są to policealne szkoły oświatowe dla osób 
bez wymaganej matury, a kluczowym celem kształcenia opiekunów 
medycznych ma być nauka czynności opiekuńczych i wsparcie kadry 
pielęgniarskiej i położniczej.

Biorąc pod uwagę powyższe Naczelna Rada Pielęgniarek i Położ-
nych wyraża stanowczy sprzeciw wobec proponowanych lokalnie 
zmian diagnozowanych przez Ministerstwo Zdrowia i wnosi jak na 
wstępie.

 Z wyrazami szacunku
Wiceprezes NRPiP  

Sebastian Irzykowski 
Załączniki: 
- Uchwała nr 136/VI/2013 NRPiP z dnia 4 grudnia 2013 r.
- Uchwała nr 176/VI/2014 NRPiP z dnia 19 marca 2014 r. 

Do wiadomości: 
- Małgorzata Zadorożna - Dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Me-

dycznych w Ministerstwie Zdrowia.
- prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Maria Kózka - Konsultant Krajowy w dzie-

dzinie pielęgniarstwa.
 - dr n. o zdrowiu Mariola Rybka - Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęg-

niarstwa opieki długoterminowej.
 - dr n. o zdrowiu Izabela Kaptacz - Konsultant Krajowy w dziedzinie 

pielęgniarstwa opieki paliatywnej.
 - Krystyna Ptok - Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodo-

wego Pielęgniarek i Położnych.
- Grażyna Wójcik - Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.
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P  
omysł rządu na „import” medyków

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych alarmuje: 
 nowy pomysł rządu  

na „import” medyków spoza granic Polski  
to realne zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów

Projektodawca ustawy dotyczącej kadr medycznych proponuje, 
aby szukać pielęgniarek i położnych wśród osób, które kształciły 
się poza granicami RP. Sugerować to może, że wszystkie polskie 
pielęgniarki i położne znalazły już zatrudnienie. Tymczasem 
tak nie jest.

Aż 70% osób, którym stwierdzono prawo wykonywania zawodu 
w roku 2020 podjęło pracę poza systemem ochrony zdrowia.

Niemal 30 tys. pielęgniarek i położnych w wieku przedemery-
talnym nie jest nigdzie zatrudnionych (dane GUS).

Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw 
w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pielęgniar-
kom lub położnym, które nie wykonują zawodu łącznie przez 
okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat zapewniono 
łatwy powrót do zawodu na czas epidemii. W proponowanym 
Projekcie ustawy przepis ten został wykreślony!

Poza tym ustawodawca dopuścił kierowanie do pracy przy 
zwalczaniu epidemii w warunkach zagrożenia zakażeniem stu-
dentów zawodów medycznych i kształcących się w zawodzie 
pielęgniarki i położnej (art. 15 pkt. art. 5 pkt. i ustawy z dnia 
28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku 
z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wys-
tąpieniem COVID-19). Grupa wyodrębniona wedle tego kryte-
rium stanowi liczbę ponad 10 tysięcy osób kształcących się na 
pielęg niarkę lub położną.

Ustawa wprowadzająca tę regulację została podpisana przez 
Prezydenta RP już 3 listopada 2020 r. Do tego czasu jednak nie 
została skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Zatem 
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ustawodawca zwleka z wdrożeniem środków prawnych do sko-
rzystania z Polskich zasobów kadrowych, ale decyduje się już na 
kolejny krok - sięga po zagraniczne.

Zwyczajowo za takimi propozycjami legislacyjnymi stoją konk-
retne wyliczenia. Projektodawca takich nie przedstawiał w uza-
sadnieniu projektu. Nie przeprowadził szacunków, na jakiego 
rzędu wsparcie można liczyć przy wdrożeniu tego rozwiązania, 
ani jakie braki kadrowe występują obecnie. Nie sposób zatem 
uznać, że takie rozwiązanie prawne jest konieczne.

Brak obowiązku potwierdzenia kompetencji kadry medycznej 
rekrutowanej z zagranicy = brak bezpieczeństwa pacjenta i real-
nego wpływu na dalszy rozwój epidemii.

Projektodawca tylko pozornie stawia osobom kształcącym się 
za granicą stosunkowo wysokie wymagania co do posiadanych 
kwalifikacji. Jednocześnie wprowadza możliwość odstąpienia od 
nich poprzez samodzielną, dowolną decyzję Ministra Zdrowia.

Po pierwsze już sama ustawa przewiduje, że poświadczenie 
znajomości języka następuje na podstawie oświadczenia cu-
dzoziemca bez egzaminu czy nawet rozmowy kwalifikacyjnej. 
W jaki sposób pacjenci mają się komunikować z pielęgniarką 
czy położną, która nie zna języka polskiego? Czy projektodawca 
w ogóle rozważał, w jaki sposób braki w kompetencjach języko-
wych mogą wpłynąć na proces leczenia?

Projektodawca stawia kandydatom do pracy w Polsce wymóg 
posiadania trzyletniego doświadczenia zawodowego, uzyskanego 
w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających podjęcie pracy 
w Polsce. Jednak w dalszych przepisach przewidziano, że Mi-
nister Zdrowia może złagodzić ten wymóg, nie wprowadzając 
żadnych kryteriów podjęcia takiej decyzji. Co więcej, przewi-
dziano również, że osoby podejmujące pracę w tym trybie nie 
będą mogły pracować samodzielnie - przez rok będą pracować 
pod nadzorem innej pielęgniarki. Czy takie osoby stanowić mogą 
realną pomoc? Do jakich czynności mogą być one przydatne?

Wreszcie projektodawca żąda od kandydata do pracy w Polsce 
zalegalizowania przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej dyplo-
mu albo opatrzenia go apostille. Czy projektodawcy nie zależy, 
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na tym aby polskimi pacjentami opiekowały się osoby, które 
rzeczywiście posiadają poświadczone kwalifikacje zawodowe? 

Kwestię potwierdzenia pełnej zdolności do czynności praw-
nych, kompetencji etycznych, stanu zdrowia pozostawia się uzna-
niu Ministra Zdrowia, nie przewidując jakichkolwiek konsultacji 
środowiskowych w tym zakresie. Czy mamy się spodziewać, że 
wystarczy - tak jak w przypadku języka, oświadczenie kandydata?

Pozorna tymczasowość proponowanych rozwiązań motywo-
wania potrzebami zwalczania epidemii

Projektodawca zapewnia, że zmiany mają na celu dalsze dos-
tosowanie przepisów związanych z ochroną zdrowia do walki 
z epidemią COVID-19. Tymczasem przepisy regulujące kwestie 
dopuszczenia do pracy w Polsce cudzoziemców nie mają cha-
rakteru incydentalnego.

Poza tym z projektu nie wynika, że kadry te mają zasilić sys-
tem ochrony zdrowia przy zwalczaniu epidemii. Osoby te mogą 
podjąć zatrudnienie również w placówkach prywatnych.

Poza tym projektodawca dopuszcza, że te osoby będą mogły 
pracować w Polsce nawet do 5 lat. Ponadto, pozorne jest roz-
wiązanie, zgodnie z którym każda z osób podejmujących pracę 
w tym trybie ma być związana z jednym pracodawcą. W dalszych 
przepisach bowiem przewidziano regulację, zgodnie z którą Mi-
nister Zdrowia może zezwolić na zmianę pracodawcy.

Demontaż dotychczasowego systemu  
potwierdzania prawa wykonywania zawodu

Dotychczas prawo wykonywania przyznawały i potwierdzały 
organy samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, rów-
nież w przypadku cudzoziemców. Jest to bowiem prerogatywa 
samorządu zawodowego, która ma konstytucyjne umocowanie.

Projekt prowadzi do przełamania tej zasady. Proponowana 
regulacja doprowadzi do tego, że samorząd zawodowy straci 
kompetencję nad potwierdzeniem prawa wykonywania zawodu 
w Polsce wobec cudzoziemców spoza Unii Europejskiej. Do-
tychczasowe przepisy stawiają bowiem wyższe i rygorystyczne 
wymogi.
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Okres epidemii nie jest odpowiedni na wprowadzanie tak po-
ważnych zmian. Należy pamiętać, że poza UE proces kształcenia 
kadry pielęgniarskiej nie jest jednolity. Krytykowana regulacja 
pozwoli na napływ kadry o kwalifikacjach odbiegających od 
obowiązujących u nas standardów. Nie przysłuży się to stabili-
zacji sytuacji w służbie zdrowia podczas epidemii ani kryzysu 
spowodowanego przez nią.

Podsumowanie
Cudzoziemcy spoza UE nie będą musieli przechodzić takiej 

procedury przyznania prawa do wykonania zawodu jak my 
- w trosce o bezpieczeństwo chorych nie godzimy się na obni-
żenie standardów!

Polskie pielęgniarki będą godzić opiekę nad pacjentami z rocz-
nym wdrażaniem do pracy obcokrajowców - nie mamy czasu, 
by ich szkolić!

MZ zdecyduje, jakimi dokumentami kandydaci spoza UE 
potwierdzą swoje wykształcenie, kwalifikacje. Kto zweryfikuje 
dyplom wydany za granicą, sprawdzi, czy kandydat nie wszedł 
w konflikt z prawem, jest zdrowy?

Kandydaci spoza UE oświadczą, że znają język polski (bez roz-
mowy, egzaminu). Znajomość języka jest niezbędna dla komu-
nikacji w zespole i z pacjentami - od tego zależy bezpieczeństwo 
wszystkich!

Mamy zapomnieć o gwarancjach ustawowych wynagrodzenia!

Rząd zapomniał, że w Polsce:
◆ Niemal 30 tys. pielęgniarek i położnych w wieku przedeme-

rytalnym nie jest nigdzie zatrudnionych - potrzebują konk-
retnej zachęty do powrotu!

◆ Mniej niż 30% tegorocznych absolwentów podjęło pracę za-
wodową - ponad 4 tys. wykształconych medyków szuka pracy 
poza placówkami medycznymi!
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P  
oselski projekt ustawy

Kolejny poselski projekt ustawy  
dotyczący pielęgniarek i położnych  

wpłynął do sejmu

Informujemy, że do Sejmu wniesiony został projekt ustawy 
o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogło-
szenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr 
medycznych (druk sejmowy nr 763). 

Projekt ten został zgłoszony przez grupę posłów PiS.

Pierwsze analizy projektu budzą poważne zastrzeżenia 
wobec zawartych w nim rozwiązań.

Zamieszczamy wstępną informację przygotowaną przez praw-
nika NIPiP wskazującą najważniejsze zmiany wynikające z pro-
jektu.

W najbliższych dniach NRPiP w porozumieniu z innymi samo-
rządami medycznymi, przekażą do MZ stanowisko w tej sprawie.

Stanowisko prezesów samorządów zawodów medycznych

z dnia 24 listopada 2020 r.

w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie 
niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia 
stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr 

medycznych

Samorządy zawodów medycznych jednoznacznie negatywnie 
oceniają projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu za-
pewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego 
lub stanu epidemii kadr medycznych.

Troską samorządów zawodów medycznych jest zapewnienie, 
aby zawody te były wykonywane przez osoby o odpowiednim 
poziomie wykształcenia i kompetencji. Zasady weryfikacji po-
ziomu wykształcenia absolwentów uczelni i szkół kształcących 
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w  zawodach medycznych, sposobu dopełniania obowiązku 
kształcenia ustawicznego i stopnia przygotowania zawodowego 
powinny odwzorowywać normy przyjęte w najbardziej rozwi-
niętych krajach Europy. 

Opiniowany projekt ustawy zmierza w kierunku przeciwnym, 
wprowadzając niebezpieczną liberalizację dostępu do wykony-
wania zawodów medycznych w Polsce dla osób, które uzyskały 
dyplom poza granicami Unii Europejskiej, podczas gdy na coraz 
wyższym poziomie są wymagania stawiane osobom kształcącym 
się w Polsce.

Projektowane rozwiązania nie gwarantują rzeczywistej weryfi-
kacji kwalifikacji osób dopuszczanych do wykonywania zawodów 
medycznych, aktualności posiadanej przez nich wiedzy medycz-
nej ani nawet ich zdolności do komunikowania się z pacjentem 
w języku polskim.

Tak szerokie i niekontrolowane otwarcie systemu ochrony 
zdrowia na osoby, które wykształcenie oraz kwalifikacje zawo-
dowe zdobyły w krajach, w których systemy kształcenia w za-
wodach medycznych są istotnie różne od standardów przyjętych 
na obszarze Unii Europejskiej nie znajduje uzasadnienia nawet 
w trwającym obecnie stanie epidemii. 

Projekt nie zawiera natomiast żadnych istotnych rozwiązań, 
które poprawiłyby warunki pracy polskich pracowników me-
dycznych w okresie epidemii.

Wreszcie projekt jest sprzeczny z art. 17 ust. 1 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim dotyczy zagad-
nień związanych z przyznawaniem i potwierdzaniem prawa do 
wykonywania zawodu. Neguje osadzone w ustawie zasadniczej 
uprawnienia i obowiązki samorządów zawodowych w zakresie 
sprawowania pieczy nad wykonywaniem zawodów zaufania pub-
licznego oraz uniemożliwia ich sprawowanie przez samorządy 
zawodowe w rzeczywisty i odpowiedzialny sposób. Samorządy 
zawodowe w tej materii zostaną sprowadzone do roli instytu-
cji jedynie potwierdzających decyzje Ministra Zdrowia, który 
zgodnie z dotychczasową tradycją legislacyjną nie brał udziału 
w procesie przyznawania i potwierdzania prawa wykonywania 
zawodu. 
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Wprowadzone regulacje, które wbrew twierdzeniom projek-
todawców, nie mają charakteru incydentalnego, doprowadzą do 
marginalizacji dotychczasowych rozwiązań ustawowych, funk-
cjonujących przez lata w tym przedmiocie.

Podsumowując, w ocenie samorządów zawodów medycznych 
projekt ustawy zawiera rozwiązania, które stanowią realne za-
grożenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów. Zresztą 
sam projektodawca to dostrzega, proponując regulacje, zgodnie 
z którymi w przypadku stworzenia zagrożenia zdrowotnego dla 
pacjentów przez przedstawicieli zawodów medycznych rekruto-
wanych z zagranicy w trybie przewidzianym przez projektowaną 
ustawę, odbiera się im prawo do wykonywania zawodu w Rze-
czypospolitej Polskiej. 

Jako przedstawiciele zawodów zaufania publicznego nie mo-
żemy się godzić na ryzykowanie życiem i zdrowiem Polaków.

W związku z tym zgodnie i stanowczo opowiadamy się  
za odrzuceniem przedmiotowego projektu w całości.

 Prezes NRL  Prezes NRPiP  
 Andrzej Matyja  Zofia Małas

 Prezes KIF  Prezes KRDL  
 Maciej Krawczyk  Alina Niewiadomska
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S  
potkanie Prezes NRPiP z Premierem i Ministrem Zdrowia

Informacja o spotkaniu Zofii Małas Prezes NRPiP  
z Prezesem Rady Ministrów oraz Ministrem Zdrowia

16 listopada 2020 r. Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych oraz Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej spotkali się z Preze-
sem Rady Ministrów Mateuszem Morawieckim oraz Ministrem 
Zdrowia Adamem Niedzielskim. 

Zofia Małas oraz Andrzej Matyja wskazali najpilniejsze kwes tie, 
które wymagają natychmiastowych działań:

- Dodatkowe wynagrodzenie dla personelu medycznego pra-
cującego z pacjentami covidowymi i niecovidowymi.

- Ubezpieczenie personelu medycznego od utraty zdrowia lub 
życia w związku z epidemią koronawirusa.

- Zasiłku opiekuńczego dla personelu medycznego oraz wzno-
wienie nauki dla dzieci medyków.

- Zwiększenie uprawnień pielęgniarkom w POZ oraz umożli-
wienie kwalifikacji do szczepień.

- Likwidacji Departamentu Pielęgniarek i Położnych, a tym 
samym umniejszanie roli pielęgniarek i położnych w systemie 
ochrony zdrowia.

- Finansowanie podmiotów leczniczych leczących pacjentów 
z COVID-19.

- Zatrudnienie personelu medycznego spoza UE - przekazano 
wszystkie wątpliwości związane z tym problemem, a przede 
wszystkim związane z bezpieczeństwem naszych pacjentów.

- Podjęcie działań zmierzających do złagodzenia reżimu od-
powiedzialności karnej medyków za błędy medyczne popeł-
nione nieumyślnie - system no fault.

Prezesi NRPiP i NRL przekażą w najbliższych dniach Premie-
rowi oraz Ministrowi Zdrowia wszystkie postulaty pielęgniarek, 
położnych oraz lekarzy dotyczące funkcjonowania ochrony zdro-
wia oraz propozycje ich wdrożenia. 

Strona rządowa odniesie się do zaproponowanych rozwiązań 
przed kolejnym spotkaniem.

Informacje NRPiP



96

Biuletyn nr 116/2020    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

S  
tanowisko NRPiP OZZPiP PTP i PTP

Stanowisko z dnia 18.11.2020 r. 

w sprawie wzmocnienia roli pielęgniarek  
w strategii walki z pandemią Covid-19 

Możemy lepiej pomóc pacjentom, sobie i społeczeństwu

Reprezentując wspólnie całe środowisko pielęgniarek i położ-
nych w Polsce, działając na rzecz ochrony interesów zdrowotnych 
społeczeństwa, nasze organizacje tj: 

- Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych 
- Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych 
- Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie 
- Polskie Towarzystwo Położnych 
wyrażamy swój sprzeciw wobec działań rządu, które w naszej 

ocenie nie zawsze służą społeczeństwu, lecz doraźnym intere-
som politycznym.

Nie zgadzamy się na ignorowanie propozycji i strategicznego 
znaczenia największej, ponad ćwierć milionowej grupy zawodo-
wej pielęgniarek i położnych zawartej w strategii Rządu w zakre-
sie walki z pandemią Covid-19, w tym (Strategia 3.0)1, 

Z nieznanych powodów, w szczycie pandemii, wbrew potrze-
bom społeczeństwa i pacjentów, realizowana przez Rząd polityka 
marginalizuje rolę i zadania pielęgniarek i położnych w systemie, 
ograniczając wykorzystanie ich kompetencji w walce o zdrowie 
Polaków.

Skutkuje to ogromną stratą dla wszystkich: dla pacjentów, któ-
rzy nie mają szansy na faktyczny dostęp do leczenia i opieki, ich 
rodzin zmagających się z chaosem w systemie opieki zdrowotnej 
oraz dla NFZ, który finansuje system opieki zdrowotnej w opar-
ciu o tradycyjny, nieefektywny podział ról i zadań w systemie. 

Wobec braku faktycznych działań na rzecz wdrożenia przyjęte-
go uchwałą Rady Ministrów nr 124/2019 z dnia 15.10.2019 r. do-
kumentu „Polityka Wieloletnia Państwa na Rzecz Pielęgniarstwa 
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i Położnictwa w Polsce”, oczekujemy pilnej redefinicji dotych-
czasowych ról i kompetencji pielęgniarek i położnych w systemie 
opieki zdrowotnej”. 

Odnosimy wrażenie, że Rząd i Ministerstwo Zdrowia koncen-
trują się na działaniach pozornych oraz obietnicach odroczonych 
w czasie i zupełnie nie rozumieją znaczenia pielęgniarstwa i po-
łożnictwa we współczesnej opiece zdrowotnej. 

Uznając, że dobro społeczeństwa jest dla nas wartością najwyż-
szą, oczekujemy pilnego wdrożenia zmian w rządowej strategii 
walki z pandemią Covid-19, gwarantujących bezpieczeństwo 
zdrowotne Polkom i Polakom poprzez zapewnienie pielęgniar-
kom i położnym współdecydowania o swojej pracy oraz pełnej 
możliwości wykorzystania samodzielnych kompetencji i spra-
wiedliwego udziału w zasobach. 

Nie zgadzamy się na zarządzanie systemem opieki zdrowotnej, 
w obszarze pielęgniarstwa i położnictwa opartym na archaicz-
nych regułach z połowy XX wieku. 

W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Ogólno-
polskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz 
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego i Polskiego Towarzystwa 
Położnych uznajemy za kluczowe pilne wprowadzenie następują-
cych zmian w Strategii walki z pandemią Covid-19 w odniesieniu 
do podstawowych obszarów systemu czyli: 

I. Działań ogólnosystemowych 
II. Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
III. Opieki szpitalnej i Izolatoriów 
IV. Opieki pozaszpitalnej nad pacjentami z chorobą Covid-19 

- opieka długoterminowa i domy pomocy społecznej 

Ad. I. Działania ogólnosystemowe 
W całym systemie ochrony zdrowia brakuje co najmniej 100 

tysięcy pielęgniarek, a z miesiąca na miesiąc wzrasta liczba kadr 
wyłączonych z powodu choroby, kwarantanny lub zakażenia Co-
vid-19. 

Niestety, z 5 317 wydanych od początku 2020 roku Praw Wy-
konywania Zawodu, tylko 1 121 pielęgniarek i położnych zos-
tało zatrudnionych w systemie. Brak ze strony rządu działań 
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mających na celu zmotywowanie kolejnych absolwentów kie-
runku pielęgniarstwa i położnictwa do podjęcia pracy, spowo-
duje nieodwracalne skutki jeszcze na wiele lat po zakończeniu 
pandemii. Proponujemy wprowadzenie rozwiązań systemowych 
mających na celu odwrócenie tego niekorzystnego trendu oraz 
pilne wsparcie personelu pielęgniarskiego w systemie, między 
innymi poprzez: 

1. Bezwzględne wdrożenie dostępności do szczepień przeciw 
grypie dla wszystkich pielęgniarek i położnych funkcjo-
nujących w systemie opieki zdrowotnej oraz wszystkich 
pracowników medycznych i Polaków wymagających szcze-
gólnej ochrony. 

2. Jednoznaczne uregulowanie kwestii poziomu wynagro-
dzeń i warunków pracy pielęgniarek i położnych tak, by 
spowodować odpowiedni stan zatrudnienia oraz zaintere-
sowania absolwentów szkół średnich kształceniem i pracą 
w tych zawodach. 

3. Uruchomienie dodatkowych etatów pielęgniarskich w wy-
miarze co najmniej 10 tysięcy, ze środków Funduszu 
Przeciwdziałania Covid-19, a nie ze środków podmiotów 
leczniczych, na rzecz realizacji dodatkowych zadań pielęg-
niarek w walce z epidemią Covid-19 (przykład hiszpań-
ski), umożliwiających pełne wykorzystanie i zatrudnienie 
nowych absolwentów, a także podjęcie przez pielęgniarki 
pracy w izolatoriach, opiece domowej czy też szpitalach. 

4. Zaangażowanie studentów kierunków medycznych do pra-
cy w placówkach medycznych, jako czasowe zatrudnienie 
personelu dodatkowego, do realizacji zadań pielęgnacyjno-
-opiekuńczych i administracyjnych (wsparcie dla perso-
nelu pielęgniarskiego). Plan ten można wdrożyć poprzez 
zmianę harmonogramu organizacji roku akademickiego 
dla wybranych kierunków studiów, wprowadzając przerwę 
epidemiczną na okres od 1 grudnia 2020 do 1 marca 2021, 
i jednoczesne wydłużenie roku akademickiego dla tych 
kierunków w okresie wakacyjnym2.
Działanie to wymaga odrębnego finansowania poza środ-
kami zawartymi w Umowach z NFZ, np. ze środków na 
walkę z pandemią Covid-19, programów unijnych. 
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5. Zatrudnienie na szeroką skalę opiekunów medycznych 
w podmiotach leczniczych jako pomoc pacjentom, pie-
lęgniarkom i położnym zgodnie z przyjętą przez Rząd 
polityką. 

Ad. II. Podstawowa Opieka Zdrowotna 
Zgodnie z obowiązującym prawem należy usankcjonować rolę 

pielęgniarki i położnej POZ w udzielaniu samodzielnych świad-
czeń zdrowotnych w procesie diagnozowania, monitorowania 
i opieki nad pacjentami z Covid-19, a także nad pozostałymi 
pacjentami POZ, w tym z chorobami przewlekłymi wymagają-
cymi doraźnej pomocy medycznej. 

Niezbędne jest powierzenie pielęgniarkom i położnym możli-
wości samodzielnego kierowania pacjentów na testy, monitoro-
wania pacjentów w trakcie izolacji domowej, monitorowania pac-
jentów z Covid-19 w grupie wiekowej 65 plus, oraz faktycznego 
wdrożenia porady pielęgniarskiej i położniczej w POZ. 

Wprowadzona rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 
8 lipca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świad-
czeń gwarantowanych w POZ z zakresu podstawowej opieki 
zdrowotnej3, porada pielęgniarska i położnicza powinna zostać 
rozszerzona o wyżej wymienione zadania. W celu faktycznego 
wdrożenia porad niezbędne jest ustalenie zarządzeniem Prezesa 
NFZ warunków finansowania. Brak tej wyceny od początku roku 
jest przykładem deprecjonowania pielęgniarek i położnych przez 
MZ i NFZ. Wycena porady powinna być uzależniona od kate-
gorii usługi (teleporada, porada w gabinecie, porada domowa), 
z uwzględnieniem wysokich obecnie kosztów środków ochrony 
osobistej oraz bezpiecznego transportu w przypadku wizyt do-
mowych. 

Domagamy się wdrożenia uprawnień pielęgniarek do kwalifi-
kacji pacjentów dorosłych do szczepień - obecnie przeciw grypie, 
a w najbliższej przyszłości masowych szczepień milionów oby-
wateli szczepionkami przeciw Sars-Cov2. 

Niestety, pielęgniarki i położne POZ w okresie pandemii, 
z powodu braku właściwych rozwiązań systemowych, wyko-
nują w znaczniej mierze zadania administracyjne i pomocnicze 
(obsługa rejestracji, telefonów, funkcje informacyjne dla społecz-
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ności). Zadania te powinien przejąć nowo zatrudniany personel 
administracyjny (w ramach wsparcia dla pracowników branż 
zagrożonych w okresie epidemii, których można bardzo szybko 
przeszkolić i wdrożyć, zamiast wypłacania różnych formy po-
mocy socjalnej ze strony państwa). 

Efektem rekomendowanych zmian będzie faktyczna i realna 
poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych realizowanych 
w POZ. 

Ad. III. Lecznictwo szpitalne i Izolatoria 
Rząd nie podejmuje skutecznych działań i lekceważy proble-

my środowiska pielęgniarek i położnych pracujących w szpita-
lach, a głęboki deficyt kadr powoduje, iż pacjenci pozbawieni są 
należnej im opieki. Pielęgniarki i położne skazane są na pracę 
w warunkach nieludzkiego obciążenia zarówno fizycznego i psy-
chicznego. 

1. Dla dobra i bezpieczeństwa pacjentów hospitalizowanych 
oraz obrony zdrowia i kondycji psychicznej tak nielicznego 
personelu pielęgniarskiego w szpitalach niezbędne jest na-
tychmiastowe zatrudnienie dodatkowego personelu pomoc-
niczego, przeznaczonego do realizacji zadań opiekuńczo-pie-
lęgnacyjnych i administracyjnych w oddziałach. Szacunek 
potrzeb to minimum 1 dodatkowy etat jako wsparcie dla 
zespołu pielęgniarskiego na każdym dyżurze. Potencjalne 
zasoby to około 50 tysięcy studentów kierunków medycznych 
z wyłączeniem studentów pierwszego roku i ponad 40 tysięcy 
opiekunów medycznych. Finansowanie okresowego zatrud-
nienia studentów, to dedykowane środki poza budżetem na 
świadczenia zdrowotne. 

2. Szpitale w pandemii Covid-19 narażone są na odgórne, chao-
tyczne decyzje administracyjne, a poprawa ich efektywności 
nie jest możliwa przy braku wzajemnego szacunku, zrozu-
mienia i braku włączenia pielęgniarskiej kadry kierowniczej 
szpitali (dyrektorów ds. pielęgniarstwa pielęgniarek naczel-
nych, oddziałowych oraz epidemiologicznych) w realne za-
rządzanie szpitalem. Pielęgniarki i położne pełniące funkcje 
kierowników odpowiedzialnych za utrzymanie ciągłości pra-
cy oddziałów i zabezpieczenie kadrowe, logistykę sprzętową, 
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materiałową, zaopatrzenie w leki, powinny mieć możliwość 
zarządzania zgodnie z obowiązującym prawem. Od początku 
pandemii decydenci jakby zapomnieli o grupie zawodowej 
pielęgniarek i położnych pełniących kluczową rolę w pracy 
szpitali. 

3. Polska od roku 1997 wypracowała i wdrożyła oparty na świa-
towych standardach, model pielęgniarki epidemiologicznej, 
jako oficera zarządzającego polityką epidemiologiczną każde-
go szpitala. Rola i decyzyjność kadry pielęgniarek i położnych 
epidemiologicznych powinna zostać wzmocniona oraz wy-
posażona w pełne uprawnienia decyzyjne w zakresie odpo-
wiedzialności za standardy organizacyjne szpitala w okresie 
pandemii. Niestety nasi decydenci nie zauważyli pracy, roli 
i wysokich kompetencji polskich pielęgniarek i położnych 
epidemiologicznych. 

4. Standard opieki nad pacjentami w Izolatoriach określony 
przez MZ, nie gwarantuje bezpiecznych warunków nad-
zoru i opieki nad pacjentami z chorobą Covid-19. Przepisy 
rozporządzenia MZ w sprawie standardu organizacyjnego 
opieki w  izolatoriach4 dopuszczające sprawowanie opieki 
pielęgniarskiej nad kilkudziesięcioma pacjentami w izola-
torium za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub 
systemów łączności, skazują de facto osoby chore zamknięte 
w izolatoriach na pozostawanie bez profesjonalnej opieki 
i podstawowej pomocy w czasie walki z Covid-19. Rekomen-
dowane przez nas standardy organizacyjno-kadrowe w izo-
latoriach to minimum 1 pielęgniarka /30-50 chorych/ dyżur 
oraz 2 osoby personelu pomocniczego. Zarządzanie opieką 
w izolatorium należy powierzyć Kierownikom Opieki, wypo-
sażając ich w odpowiednie do zadań kompetencje decyzyjne. 

Ad. IV. Opieka pozaszpitalna nad pacjentami z chorobą 
Covid-19 - opieka długoterminowa i domy pomocy 
społecznej 

W systemie opieki zdrowotnej, nie ma aktualnie rozwiązań 
organizacyjnych gwarantujących zapewnienie bezpiecznych wa-
runków nadzoru i opieki nad pacjentami z chorobą Covid-19 
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leczonych w domu, zakładach opieki długoterminowej lub prze-
bywających w DPS-ach. 

1. Chorzy z Covid-19 pozostający w izolacji domowej lub ins-
tytucjonalnej, wymagają częstokroć opieki pielęgniarskiej, 
nadzoru i wykonywania procedur np. cewnikowania pęche-
rza moczowego, leczenia ran przewlekłych, prowadzenia tle-
noterapii, pobierania materiału do badań, podawania leków, 
w tym iniekcji i infuzji. 
Pielęgniarki i położne w Polsce posiadają ustawowe upraw-
nienia do udzielania samodzielnie świadczeń zdrowotnych 
zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilita-
cyjnych. Niezbędne jest zatem nowe uregulowanie warunków 
i zasad finansowania monitorowania i koordynacji opieki 
nad pacjentami z Covid-19 leczonymi w domu, w zakładach 
opieki długoterminowej oraz w DPS-ach. 
Z uwagi na realizację zadań w opiece domowej w warunkach 
szczególnego ryzyka, dużej samodzielności i związanej z tym 
odpowiedzialności zawodowej, należy wyodrębnić nowe 
świadczenie zdrowotne w systemie NFZ „Opieka pielęgniars-
ka pozaszpitalna dla pacjentów Covid-19” Potrzeby kadro-
we w zakresie opieki domowej to co najmniej 2 pielęgniarki 
Covid-19 na 5-10 tys. mieszkańców czyli np. na jedną gminę. 
Potrzeby krajowe to minimum 6 tysięcy pielęgniarek. 

2. W zakładach opieki długoterminowej (stacjonarnych i do-
mowych) należy wdrożyć dodatkowe finansowanie związane 
z procedurami zapobiegania pandemii Covid-19, oraz szcze-
gólnymi standardami opieki nad pacjentami najwyższego ry-
zyka czyli pacjentami przewlekle chorymi i osobami starszy-
mi. NFZ powinien finansować świadczenia zarówno według 
liczby podopiecznych z Covid-19 pozostających w zakładach 
stacjonarnych (ZOL/ZPO), jak i liczby zrealizowanych wizyt/
procedur w warunkach domowych. 

3. Wbrew zapowiedziom, rząd do chwili obecnej nie usank-
cjonował i nie wdrożył standardów wykonywania świad-
czeń zdrowotnych przez personel pielęgniarski zatrudniony 
w DPS-ach. Pielęgniarki zatrudnione w placówkach podleg-
łych Ministerstwu Rodziny pozostają od lat dyskrymino-
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wane w zakresie warunków pracy, wynagradzania a także 
formalnych kompetencji. Oczekujemy pilnego wdrożenia 
rozwiązań zgłaszanych przez środowisko pielęgniarskie na 
rzecz poprawy sytuacji pielęgniarek w DPS-ach. 

Przedstawione niezbędne działania i nowe podejście do opie-
ki nad pacjentami z Covid-19, w opiece pozaszpitalnej zapewni 
realną, profesjonalną i odpowiadającą potrzebom zdrowotnym 
pomoc dla pacjentów z Covid-19 przebywających poza szpitalami 
oraz pozwoli na zaangażowanie i wzmocnienie kadry pielęg-
niarek specjalistek w podjęciu nowej roli w walce z pandemią 
Covid-19. 

Podejmowanie aktywności w zakresie najwyższego poziomu 
kompetencyjnego w zawodzie czyli zaawansowanej praktyki 
pielęgniarskiej (Advance Practice Nurse), jest zgodne z doku-
mentem „Polityka Wieloletnia Państwa na Rzecz Pielęgniarstwa 
i Położnictwa w Polsce”, ogłoszonym przez obecnego Prezesa 
Rady Ministrów w listopadzie 2019. 

Reasumując, w warunkach szczytu pandemii Covid-19, dla 
dobra całego społeczeństwa, oczekujemy od Rządu decyzji, które 
umożliwią pielęgniarkom i położnym wykorzystanie kompetencji 
oraz realne wykonywanie samodzielnych zadań na rzecz pacjen-
tów przy odpowiednim ich wynagradzaniu. 

 Prezes ZG PTP  Prezes NRPiP  
 Grażyna Wójcik  Zofia Małas

 Przewodnicząca ZK OZZPiP  Prezes ZG PTP  
 Krystyna Ptok  Beata Pięta 
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(Dz. U. poz. 539, 597, 761, 847, 1507 i 1750) 

Stanowisko NRPiP OZZPiP PTP i PTP



105

Biuletyn nr 116/2020    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

O  
pinia Konsultanta Krajowego

Konsultant Krajowy  
w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego  
dr hab. n. o zdr. Grażyna Iwanowicz-Palus

Zalecenia  
w stanie epidemii wirusa SARS-CoV-2  

wywołującego chorobę COVID-19  
dla położnych rodzinnych / położnych POZ

Aktualizacja z dnia 23.10.2020 r.

Świadczenia realizowane w podstawowej opiece zdrowotnej 
są obszarem wymagającym zapewnienia najwyższych standar-
dów epidemiologicznych w okresie rozprzestrzenienia się wirusa 
SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.

W związku z wciąż utrzymującym się ryzykiem zarażenia wi-
rusem SARS-CoV-2, w celu zminimalizowania ryzyka transmisji 
infekcji COVID-19, poprzez ograniczanie kontaktów z pacjent-
kami przebywającymi w domach należy utrzymać możliwość 
wykonywania i rozliczania wizyt/porad położnej, realizowa-
nych w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, z wykorzystaniem 
systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności, 
o ile czasowe zaniechanie świadczeń wykonywanych osobiście 
w domu pacjentki nie zagraża pogorszeniem stanu zdrowia pod-
opiecznych.

Należy podkreślić, że porady i wizyty z wykorzystaniem sys-
temów teleinformatycznych lub innych systemów łączności, 
obejmujące opiekę nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem 
do ukończenia drugiego miesiąca życia, 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 zdro-
wotnej.
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W sytuacji udzielania osobistej porady/konsultacji/badania 
pacjentki w środowisku domowym lub gabinecie położnej POZ, 
należy je odbywać z zachowaniem optymalnych i zalecanych 
warunków bezpieczeństwa epidemiologicznego, z zastosowa-
niem środków bezpieczeństwa, związanych z ryzykiem zakażenia 
SARS-CoV-2 i zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w tym 
zakresie.

Należy bezwzględnie pamiętać o indywidualnym podejściu 
do każdej pacjentki, z uwzględnieniem zmieniającej się sytuacji 
epidemiologicznej w poszczególnych regionach kraju (obszar 
żółty / obszar czerwony).

Uwzględniając aktualne, dostępne wytyczne zapobiegania za-
każeń wirusem SARS-CoV2, w celu zminimalizowania ryzyka 
transmisji infekcji COVID-19 oraz specyfikę udzielania świad-
czeń zdrowotnych przez położną podstawowej opieki zdrowotnej 
rekomenduje się działania zaprezentowane poniżej.

I. Planowanie wizyty patronażowej
1. Wizyty patronażowe powinny odbywać się w miejscu pobytu 

matki i dziecka, a pierwsza wizyta patronażowa nie później 
niż w ciągu 48 godzin od otrzymania przez położną zgło-
szenia urodzenia dziecka od podmiotu leczniczego. Wizyta 
patronażowa powinna być realizowana zgodnie z założenia-
mi standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej. Nato-
miast w sytuacji, gdy nie jest możliwa realizacja określonych 
czynności, fakt ten powinien być bezwzględnie odnotowany 
w dokumentacji medycznej.

2. 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 lub izolacji.

3. 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-
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ną - scan, zdjęcie), a położna jest zobowiązana do udzielenia 
porady z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub 
innych systemów łączności.

4. 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 podję-
cia decyzji o uwarunkowaniach odbycia wizyty w środowisku 
domowym (zarówno pierwszej, jak i kolejnej):
1) Czy Pacjentka (lub inne osoby wspólnie zamieszkujące) 

przebywa aktualnie na kwarantannie lub izolacji?
2) Czy Pacjentka (lub inne osoby wspólnie zamieszkujące) 

wykazują objawy chorobowe kompatybilne z COVID-19 
(temperatura ≥ 38°C, kaszel, duszność, nagła utrata węchu, 
smaku lub zaburzenia smaku)?

3)  Czy w ostatnich 14 dniach Pacjentka (lub inne osoby 
wspólnie zamieszkujące) miała bliski kontakt z osobą 
podejrzaną lub potwierdzoną jako przypadek zakażenia 
wirusem SARS-CoV-2?

5. W przypadku osób izolowanych w warunkach domowych 
bądź poddanych kwarantannie w związku z kontaktem z oso-
bą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 (dotyczy to pac jentki lub 
któregokolwiek z domowników), można odroczyć udzielanie 
świadczenia w bezpośrednim kontakcie obejmującego opiekę 
nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia 
drugiego miesiąca życia, realizowanego w ramach wizyt pat-
ronażowych bezpośrednio w środowisku domowym (kolejną 
wizytę patronażową). W tej sytuacji to świadczenie powinno 
być zrealizowane jako wizyta/porada z wykorzystaniem sys-
temów teleinformatycznych lub innych systemów łączności 
(o ile czasowe zaniechanie świadczeń wykonywanych oso-
biście nie zagraża pogorszeniem stanu zdrowia podopiecz-
nych).

6. 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.
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7. Po przeprowadzeniu wywiadu epidemiologicznego, należy 
przeprowadzić szczegółowy wywiad dotyczący położnicy 
i jej dziecka, aby zminimalizować czas pobytu w środowis-
ku domowym podopiecznych, ograniczając go do badania 
przedmiotowego matki i dziecka oraz 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 w środowisku do-
mowym będzie krótka i omówienie kolejnych problemów 
zdiagnozowanych podczas wizyty patronażowej nastąpi 
ponownie jako teleporada, a zalecenia będą przesłane po 
skończonej wizycie w formie wiadomości tekstowej.

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, przetrzeć klamki i powierzchnie 
dotykowe preparatem dezynfekcyjnym (minimum 60% al-
koholu) lub wodą z detergentem.

II. Przebieg wizyty patronażowej
1. Wizyta patronażowa powinna być wcześniej uzgodniona 

na konkretną godzinę, a czas wizyty powinien być ogra-
niczony do niezbędnego minimum, 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 dla jednej pacjentki/noworodka w jednej torbie (np. 
lnianej, z możliwością wyprania w temp. 90ºC). Wskazane 
jest, aby pacjentka przygotowała swój termometr oraz aparat 
do pomiaru ciśnienia, o ile posiada, w celu zminimalizowania 
ewentualnej transmisji wirusa. Wówczas pacjentka powinna 
wykonać pomiar ciśnienia tętniczego krwi własnym apara-
tem przed wizytą patronażową lub w jej trakcie. Pacjentka 
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powinna również dokonać pomiaru ciepłoty ciała i podać 
jej wartość jeszcze podczas wywiadu epidemiologicznego 
przeprowadzanego telefonicznie.

3. Przygotowanie położnej POZ: dłonie bez biżuterii - pierś-
cionków, obrączek, bransoletek i zegarków („nic poniżej łok-
cia”), krótko obcięte paznokcie, upięte włosy.

4. W związku z tym, że podczas wizyty patronażowej (bada-
nie przedmiotowe położnicy/noworodka) nie ma możliwości 
zachowania bezpiecznego dystansu, położna powinna być 
ubrana co najmniej w fartuch fizelinowy, maskę chirurgicz-
ną, okulary ochronne (gogle) lub przyłbicę oraz rękawice 
ochronne 2 pary (wewnętrzne i zewnętrzne).

5. Przed wejściem do pomieszczenia pobytu pacjentki należy: 
- pozostawić po przekroczeniu drzwi wejściowych do miesz-

kania czyste oznakowane dwa czerwone worki na ewentu-
alne odpady medyczne zakaźne,

- swoje wierzchnie ubranie włożyć do worka foliowego innego 
koloru niż czerwony,

- założyć ochraniacze na obuwie,
- dokonać dezynfekcji rąk przy użyciu roztworu na bazie 

alkoholu (minimum 60%) zgodnie z instrukcjami produ-
centa,

- założyć pierwsze rękawice ochronne (wewnętrzne),
- założyć fartuch ochronny, mankiety powinny zachodzić 

na pierwsze rękawice,
- założyć maskę, ewentualnie okulary ochronne (gogle) lub 

przyłbicę,
- przy pacjentce - założyć kolejną parę rękawic (zewnętrzne).

6. Przed wejściem położnej do mieszkania, pacjentka powinna 
dokładnie umyć ręce wodą z mydłem zgodnie z zaleceniami 
oraz bezwzględnie założyć maseczkę.

7. W czasie wizyty patronażowej położnej, w pokoju powinna 
być tylko matka z dzieckiem, a pozostali domownicy po-
winni przebywać w innych pomieszczeniach. W sytuacji, 
gdy podczas wizyty patronażowej ma być obecny także inny 
domownik, w stosunku do takiej osoby należy również prze-
prowadzić wywiad epidemiologiczny i zobowiązać ją do za-
łożenia maseczki ochronnej.
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8. W domach jednorodzinnych wizyta patronażowa powinna 
odbywać się w pokoju na niższej kondygnacji budynku (jak 
najbliżej drzwi wejściowych i łazienki).

9. Drzwi do pokoju / pokojów, w którym przebywają matka 
z dzieckiem oraz do łazienki muszą być otwarte w celu ogra-
niczenia kontaktu z dotykanymi powierzchniami.

10. 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.

11. Rozmowa z pacjentką musi odbywać się z zachowaniem 
możliwie największej bezpiecznej odległości, zalecane nie 
mniej niż 1,5 metra, z zachowaniem zasad higieny oddycha-
nia (zasłaniać usta i nos podczas kaszlu, kichania, nie mówić 
twarzą w twarz).

12. Badanie położnicy, jak również noworodka należy możliwie 
maksymalnie skrócić.

13. Podczas wizyty należy krótko poinformować o zaleceniach, 
rozwiewając wątpliwości i przesuwając dalszą konwersację 
na rozmowę telefoniczną (teleporadę).

14. 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.

15. Należy zdezynfekować miejsce umieszczenia dokumentacji 
medycznej, np. na stole - zachowywać zasady ograniczenia 
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.

16.  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 prawa wykonywania zawodu, bez 
konieczności stawiania pieczątki).

17. Należy zdezynfekować drobny sprzęt medyczny stetoskop, 
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ciśnieniomierz, wagę itp. oraz telefon komórkowy (w torebce 
strunowej), pieczątkę, długopis i inne dotykane elementy.

18. Po zakończonej wizycie, poza miejscem bezpośredniego 
pobytu matki i dziecka, w bezpiecznym miejscu, należy zdjąć 
środki ochrony osobistej przestrzegając obowiązujących pro-
cedur w tym zakresie, tj. należy:
- zdjąć zewnętrzne rękawice wraz z fartuchem ochronnym 

i umieść je natychmiast w pierwszym czerwonym worku, 
pozostawionym przy drzwiach wejściowych,

- zdjąć okulary ochronne (gogle) lub przyłbicę i natychmiast 
umieść w osobnym drugim czerwonym worku (obowiąz-
kowo po powrocie z wizyty - należy je umyć i zdezynfe-
kować),

- zdezynfekować rękawice wewnętrzne,
- zdjąć maskę ochronną - umieść w pierwszym czerwonym 

worku,
- zdjąć wewnętrzne rękawice - umieść w pierwszym czer-

wonym worku,
- pierwszy czerwony worek zawierający używane środki 

ochrony osobistej zwinąć i włożyć do kolejnego czerwo-
nego worka, który należy zabrać do utylizacji,

- zdezynfekować dłonie i nadgarstki preparatem na bazie 
alkoholu zgodnie z instrukcją producenta.

19. Wszystkie pomieszczenia, zarówno przed, jak 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 oś-
wiadczenie o przysługującym jej prawie do świadczeń opieki 
zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych 
lub innych systemów łączności. Zgoda na realizację kolejnych 
wizyt patronażowych z wykorzystaniem systemów telein-
formatycznych 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 
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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 taka 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, noworod-
kiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia, 
rea lizowaną 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 
miejs cu pobytu matki i dziecka (uzasadniona ich sytuacją 
zdrowotną i zgłaszanymi problemami), a położna, będzie 
miała bezpośredni kontakt z pacjentką z infekcją dróg od-
dechowych, poddaną kwarantannie lub izolacji - jest zobo-
wiązana do stosowania zalecanych środków ochrony indy-
widualnej: maska twarzowa z filtrem (np. maska typu FFP2/
FFP3), gog le/przyłbice, jednorazowy fartuch wodoodpor-
ny z długimi rękawami, dwie pary rękawic jednorazowych 
(wewnętrzne i zewnętrzne), czapka, foliowe ochraniacze 
na obuwie.

III. Wizyty u pacjentki ginekologiczno-onkologicznej

U pacjentek po zabiegu chirurgicznym/ginekologicznym, po-
łożna POZ wykonuje wizytę, zgodnie z przedstawionym powyżej 
schematem, uwzględniając specyfikę wizyty oraz ewentualny 
kontakt z wydzielinami pacjentki (rana po operacji brzusznej 
lub rana krocza).
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IV. Edukacja przedporodowa

1. W celu zminimalizowania ryzyka transmisji wirusa SARS-
-CoV-2 w odniesieniu do kobiet ciężarnych, edukację przed-
porodową skierowaną do kobiet w ciąży (w tym w ciąży wy-
sokiego ryzyka), począwszy od 21. (dwudziestego pierwszego) 
tygodnia ciąży do terminu rozwiązania, można realizować 
w formie porady z wykorzystaniem systemów teleinforma-
tycznych lub innych systemów łączności, do czasu zakończe-
nia okresu epidemii na terenie kraju.

2. W przypadku realizacji edukacji przedporodowej w bez-
pośrednim kontakcie należy bezwzględnie przestrzegać 
zaleceń i wytycznych odnoszących się do ograniczenia 
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i zapewnienia 
bezpieczeństwa uczestnikom, w tym m.in.: zapewnienie 
co najmniej 1,5 metra odległości między stanowiskami 
dydaktycznymi, zapewnienie dostępności do płynu do de-
zynfekcji rąk na bazie alkoholu przed salą dydaktyczną, 
sale powinny być regularnie wietrzone, a miejsca siedzące 
i powierzchnie dotykowe dezynfekowane przed i po każ-
dych zajęciach.

3. Edukacja przedporodowa realizowana w bezpośrednim kon-
takcie musi być poprzedzona zebraniem wywiadu epidemio-
logicznego i pomiarem ciepłoty ciała osób uczestniczących 
w zajęciach.

4. Realizowany przez położną program edukacji przedporo-
dowej powinien zawierać (poza standardowymi treściami) 
zasady minimalizacji ryzyka transmisji infekcji wirusowych, 
w tym infekcji koronawirusem SARS-CoV-2.

V. Wizyty w gabinecie położnej poz

1. Położna zapewnia dostępność do świadczeń udzielanych 
w ga binecie w wymiarze czasowym zgodnie z harmonogra-
mem przekazanym do NFZ.

2. W związku z ryzykiem epidemiologicznym, wizyty w ga-
binecie powinny być ograniczone do koniecznych i reali-
zowanie zgodnie z zaleceniami i wytycznymi odnoszących 
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się do minimalizowania ryzyka transmisji infekcji wirusa 
SARS-CoV-2.

3. Wszystkie wizyty pacjentek są poprzedzane zebraniem wy-
wiadu epidemiologicznego i ustalane za pośrednictwem sys-
temów teleinformatycznych lub innych systemów łączności 
oraz bezpośrednim pomiarem ciepłoty ciała.

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 
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 komuni-
kacyjny, który przebyła pacjentka jest dezynfekowany i wy-
wietrzony, przestrzega się rozdzielności czasowej pomiędzy 
wizytami w gabinecie położnej POZ.

8. Przeprowadzając dezynfekcję pomieszczeń, należy ściśle 
przestrzegać zaleceń producenta, dotyczących w szczegól-
ności prawidłowego i bezpiecznego stosowania tj. częstot-
liwość używania danego produktu, czas niezbędnego wiet-
rzenia pomieszczeń, czy konieczność przemywania wodą 
powierzchni po dezynfekcji. Należy wskazać, iż nie ma pot-
rzeby wydłużania czasu stosowania środków do dezynfekcji, 
ponad czas wskazany na oznakowaniu opakowania produktu 
biobójczego.

9. Przed gabinetem położnej POZ musi być zapewniona dos-
tępność dla pacjentów do płynu do dezynfekcji rąk na bazie 
alkoholu (minimum 60%).
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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 zakażeń wiru-
sem SARS-CoV-2, z uwzględnieniem warunków, personelu 
i zakresu podejmowanych czynności.

2. Położna jest zobowiązana do wykorzystywania środków 
ochrony osobistej zgodnie z Wytycznymi Konsultanta Kra-
jowego w dziedzinie medycyny rodzinnej i Głównego Inspek-
tora Sanitarnego dotyczące minimalnych środków ochrony 
osobistej dla personelu podstawowej opieki zdrowotnej (data 
wydania - 25.09.2020 r.):
- Kontakt z osobą zdrową lub pacjentką bez objawów infekcji 

dróg oddechowych zawsze co najmniej: maska chirurgicz-
na, odzież robocza (minimum bluza / fartuch wielorazowy) 
albo fartuch flizelinowy, higiena rąk; rękawiczki jednora-
zowe - jeśli procedura tego wymaga. 

- Kontakt z pacjentką z objawami infekcji dróg oddechowych 
bez ryzyka powstania aerozolu zawsze co najmniej: maska 
chirurgiczna i przyłbica, fartuch flizelinowy, higiena rąk; 
rękawiczki jednorazowe - jeśli procedura tego wymaga.

- Kontakt z pacjentką z objawami infekcji dróg oddechowych 
z ryzykiem powstania aerozolu (np.: inhalacje, nebulizacje, 
pacjentka z wymiotami, nasilonym kaszlem z odkrztusza-
niem) zawsze co najmniej: maska typu FFP2 i przyłbica, 
fartuch flizelinowy z długim rękawem wiązany z tyłu, plus 
na przód fartuch foliowy, albo fartuch barierowy z nieprze-
makalnego materiału, rękawiczki jednorazowe.

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 w przypadku kontaktu położnej POZ  
z pacjentką, u której zostanie potwierdzone zakażenie 
wirusem SARS-COV-2

1. W przypadku kontaktu z pacjentem, u którego zostanie pot-
wierdzone zakażenie wirusem SARS-CoV-2, personel POZ 
(położna POZ) nie będzie podlegać kwarantannie, a placów-
ka POZ nie zostanie zamknięta przez organ inspekcji sani-
tarnej, gdy spełnione zostaną poniższe warunki:
- personel był prawidłowo, tj. co najmniej zgodnie z powyż-

szymi zaleceniami zabezpieczony przez cały czas kontaktu, 
niezależnie od długości i rodzaju kontaktu. 

lub
- kontakt z pacjentem bezobjawowym, z potwierdzonym za-

każeniem wirusem SARS-CoV-2 trwał krócej niż 15 minut 
lub zachowany był dystans min. 1,5 m (tj. niespełnione 
kryteria bliskiego kontaktu) oraz zostały zastosowane pro-
cedury dekontaminacji, tj. przeprowadzono dezynfekcję 
pomieszczeń, w których przebywała pacjentka i drogi dojś-
cia pacjentki oraz sprzętu wykorzystanego do badania.

VIII. Postępowanie z odpadami medycznymi
1. Stosuje się zasady postępowania jak z odpadami medycznymi 

zakaźnymi: 
- opakowanie wewnętrzne: 2 worki foliowe koloru czerwone-

go lub sztywny pojemnik koloru czerwonego (w przypadku 
odpadów medycznych o ostrych końcach i krawędziach),

- opakowanie zewnętrzne: worek foliowy koloru czerwonego.
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.

IX. Inne zalecenia
Aktualne i wiarygodne informacje na temat wirusa SARS-

-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, informacje, jak za-
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chować środki ostrożności oraz 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/aktual-
nosci/

www.gov.pl/rpp

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemio-
logiczną wywołaną wirusem SARS-CoV-2, należy regularnie 
sprawdzać komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego i Mi-
nisterstwa Zdrowia i postępować zgodnie z algorytmem kwalifi-
kacji chorych do dalszego postępowania, jeżeli wystąpił kontakt 
z osobą z podejrzeniem zakażenia koronawirusem.

Dr hab. n. o zdr. Grażyna Iwanowicz-Palus  
Konsultant Krajowy  

w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego
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P  
ismo Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Warszawa, dnia 3 listopada 2020 r. 
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych  
NIPiP-NRPiP-DM.0025.197.2020.JP 

Pani mgr Beata Ostrzycka  
Konsultant Krajowy  
w dziedzinie  
pielęgniarstwa rodzinnego 

Szanowna Pani Konsultant
W związku z trwającą pandemią oraz ograniczeniem dostępu 

pac jentów do świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowot-
nej, w  większości realizowanych w formie teleporady, środowisko 
zawodowe pielęgniarek POZ zgłasza niepokojące problemy m.in. 
w zakresie: 

- drastycznie zwiększonej liczby zlecanych dożylnych wlewów 
kroplowych w domu (niejednokrotnie 2 razy dziennie),

 - zwiększonej liczby podawanych leków w postaci iniekcji do-
mięśniowych, dożylnych,

 - zwiększonej liczby zlecanych badań laboratoryjnych. 
W obecnej sytuacji powyższa realizacja świadczeń związana z wyd-

łużeniem czasu pobytu pielęgniarki w domu pacjenta stanowi po-
tencjalne źródło zakażenia i tym samym wyłączenie pielęgniarki 
z pracy. Pragnę nadmienić, że do chwili obecnej brak jest uregulowań 
w zakresie transportu przez pielęgniarkę materiału biologicznego, na 
które od wielu lat zwraca uwagę nasze środowisko, a które w stanie 
epidemii stwarza problemy i konflikty na tym tle. 

Problemy związane z rosnącą liczbą zlecanych świadczeń i ich re-
alizacją w domu pacjenta są powodem ogromnego niezadowolenia 
pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej. W związku z zaistniałą 
sytuacją prosimy o wskazanie rozwiązania i wydanie stosownych 
zaleceń, które pomogą pielęgniarkom rzetelnie wywiązywać się ze 
zleconych zadań.  Wyrazami szacunku, 

Wiceprezes  
NRPiP Mariola Łodzińska
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O  
pinia Konsultanta Krajowego

Dywity, 06 listopad 2020 rok 
Beata Ostrzycka  
Konsultant Krajowy  
w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego 
KKPR- 09/ 11 /2020 

Pani Mariola Łodzińska  
Viceprezes Naczelnej Rady  
Pielęgniarek i Położnych 

Szanowna Pani Prezes, 
Nawiązując do dzisiejszego spotkania w formie telekonferencji, 

uprzejmie chciałabym przedstawić propozycje dotyczące wprowa-
dzenia ewentualnych rozwiązań dla pielęgniarek rodzinnych w dobie 
pandemii Covid-19. 

Mail w tej sprawie został wysłany do Ministerstwa Zdrowia o treści: 
Obserwując obecną sytuację i jej rozwój a także informacje z me-

diów, które wskazują na włączenie pielęgniarek POZ do opieki do-
mowej przy pacjencie z Covid-19, podjęłam pracę nad stworzeniem 
procedury opieki nad pacjentem z rozpoznanym Covid-19 w domu. 
Zwróciłam się do konsultantów wojewódzkich o pilne stworzenie 
procedury opieki nad pacjentem z Covid-19 w środowisku domo-
wym. Mam nadzieję, że w niedługim czasie będzie można przesłać 
wypracowanie do akceptacji Ministerstwa Zdrowia. 

Są jednak już dziś zapytania: 
1. czy pielęgniarki POZ wyjeżdżające do realizacji zleceń lekarskich 

u pacjenta z Covid-19 leczonego w domu będą mogły liczyć na 
transport (nie mówię o specjalistycznej karetce ale o karetce 
transportowej, a może o samochodzie z Obrony Terytorialnej) na 
czas epidemii taki transport jest niezbędny. Chodzi o ubieranie 
się w kombinezon i rozbieranie się z kombinezonu. Nie ma gdzie 
tego technicznie zrobić. Obecnie wymazy również pobierane 
w domu przez WOT mają zabezpieczony samochód i jedna oso-
ba pobiera wymazy przez kilka godzin od różnych pacjentów. 
Potem przyjeżdża na bazę i się rozbiera a samochód podda-
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wany jest dezynfekcji i ozonowaniu. I to są tylko wymazy - a tu 
w domu chorego są opatrunki czasochłonne, wymiana cewnika, 
rany przewlekłe, zastrzyki a nawet są zlecane kroplówki 2 razy 
dziennie. Temat kroplówek ustaliłam z Panią Konsultant Krajową 
w dz. medycyny rodzinnej i ma wydać w tej sprawie komunikat 
do lekarzy. Jeżeli pacjent jest tak chory, że potrzebuje leczenia 
dożylnego to niestety powinien być leczony w szpitalu.

Rozdrobnienie pielęgniarek POZ jest tak duże, że tu na pewno bę-
dzie trzeba pomyśleć o innej formie niż indywidulna praktyka sama 
- jako szpital na kółkach i bez transportu. To nie będzie możliwe do 
realizacji, musi być wzajemna zastępowalność. Pielęgniarki piszą, że 
jedna która została w spółce na 5, bo 4 chorują ma do wykonania 
36 zabiegów dziennie i 12 kroplówek rozproszonych po całym mieś-
cie. Nie wykonalne. Co na to NFZ? Jakie będzie finansowanie zadań 
szpitala w domu chorego? 

A może wszystkich pacjentów z domu z Covid-19, którzy mają 
zlecane zabiegi kierować do Izolatoriów na czas podawania zabiegów, 
a tam przekierowywać pielęgniarki POZ w dyżury dzienne i wstawiać 
też dyżury lekarzom POZ??? - właśnie w Izolatoriach? 

2. Czy pielęgniarki POZ otrzymają kombinezony z Agencji Rezerw 
Materiałowych, bo do chwili obecnej nie było to brane pod 
uwagę, nie były kombinezony potrzebne, bo nie było na taką 
skalę pacjentów z Covid-19 do leczenia w domu. Środki Ochro-
ny Indywidualnej zalecane przez GIS to fartuchy ochronne lub 
barierowe, które są dostępne do kupienia. Kombinezony nie są 
dostępne do sprzedaży dla pielęgniarek POZ. Pojawia się pytanie, 
jeżeli w procedurze opieki w domu przy pacjencie z Covid-19 
wpiszemy kombinezony to muszą one być dostępne dla pielęg-
niarek. Muszą.

3. Do pracy w szpitalach covidowych nie są powoływane pielęg niarki 
60 plus, co wynika z regulacji ustawowych. Jednak w środowisku 
pielęgniarek rodzinnych pracujących w POZ to przewaga jest 
pielęgniarek po 55 roku życia nawet 75 plus pracują. Jak będą 
zatem opiekować się chorymi z Covid-19 w domach, kiedy są 
wyłączone ustawowo. Dziś zwróciłam się z pismem do Centrali 
NFZ o informacje jaka jest to skala, czyli ile pielęgniarek jest 
w  grupie 60 plus zgłoszonych do świadczeń w POZ w Polsce. 
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Na przykładzie mojego województwa, którego mam już dane 
to jest to liczba 514 pielęgniarek POZ, które mają 60 lat na 1551 
zgłoszonych do NFZ. Zaś w wieku od 55 lat do 60 plus jest już 
937 pielęgniarek na 1551 zgłoszonych do NFZ. Więc tak naprawdę 
to gdy wyłączymy pielęgniarki tylko te 60 plus z pracy w POZ 
przy chorych to jest to 1/3 wszystkich! 
Przeważnie wiek pielęgniarek POZ to wiek pomiędzy 50 a 60 a 
nawet 70 lat. Izolatorium jako realizacja czasowych zabiegów 
w domu chorego będzie tu jedynym słusznym rozwiązaniem. 
Może wprowadzić konsultantów wojewódzkich w dziedzinie 
piel. rodzinnego do nadzoru nad tymi Izolatoriami? Do składa-
nia meldunków, raportów. Ktoś będzie potrzebny do tego, żeby 
zapanować nad tym tematem. Poddaję do dyskusji. 

Z wyrazami szacunku 
Beata Ostrzycka  

Konsultant Krajowy  
w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego

Miejsce pracy:  
Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dywitach  
11-001 Dywity , ul. Jeżynowa 16 ,  
e- mail: bostrzycka@wp.pl,  
tel. 89 5120 122 tel. 605 099 120

Opinie konsultantów



122

Biuletyn nr 116/2020    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

N  
owe akty prawne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

z 5 października 2020 r.

zmieniające rozporządzenie  
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu  

opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień 
Wejście w życie z dniem 28.10.2020 r.

Przedmiot regulacji: 
Zmiany norm zatrudnienia pielęgniarek w zakresie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uza-
leżnień.

Świadczenia w opiece domowej lub rodzinnej - 1 etat pielęg niarki 
na 20 pacjentów (wcześniej: 4,5 etatu pielęgniarki na 30 pac-
jentów). Dopuszczono pielęgniarki w trakcie specjalizacji 
i w trakcie kursu kwalifikacyjnego.

Świadczenia dzienne psychiatryczne dla dorosłych obejmujące 
diagnostykę, leczenie i wczesną rehabilitację osób z zabu-
rzeniami psychicznymi, w tym psychotycznymi, powyżej 
18 roku życia - 1 etat na 30 miejsc, stanowiący 25% ogółu 
zatrudnionych pielęgniarek (wcześniej: równoważnik co naj-
mniej 4,5 etatu, w tym równoważnik co najmniej 1 etatu).

Świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla do-
rosłych obejmujące rehabilitację osób z zaburzeniami psy-
chicznymi, w szczególności psychotycznymi, ze znacznymi, 
zagrażającymi lub utrwalonymi zaburzeniami funkcjonowa-
nia życiowego. W ramach pobytu są podejmowane działania 
konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób z zaburzeniami 
psychicznymi - 1 etat na 30 miejsc, stanowiący 25% ogółu 
zatrudnionych pielęgniarek (wcześniej: równoważnik co naj-
mniej 4,5 etatu, w tym równoważnik co najmniej 1 etatu).

Świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dzieci 
i młodzieży obejmujące diagnostykę, leczenie i rehabilitację 
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dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym i obo-
wiązkiem nauki oraz kształcących się w szkołach ponadpod-
stawowych do ich ukończenia z zaburzeniami psychicznymi, 
zwłaszcza psychotycznymi, ze znacznymi, zagrażającymi 
lub utrwalonymi zaburzeniami funkcjonowania życiowego. 
Wskazany jest podział oddziału dziennego psychiatrycznego 
rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży na pododdział dla 
dzieci do 13 roku życia i pododdział młodzieżowy. 
W ramach pobytu są podejmowane działania konsultacyj-
no-edukacyjne dla rodzin osób z zaburzeniami psychicz-
nymi - 0,5 etatu na 30 miejsc: pielęgniarka po specjalizacji. 
Po kursie kwalifikacyjnym, lub w trakcie specjalizacji lub 
szkolenia kwalifikacyjnego lub z dwuletnim doświadcze-
niem w udzielaniu świadczeń w oddziale psychiatrycznym 
(wcześniej: równoważnik co najmniej 4,5 etatu, w tym rów-
noważnik co najmniej 1 etatu).

Świadczenia dzienne rehabilitacyjne dla osób z całościowy-
mi zaburzeniami rozwojowymi obejmujące diagnostykę, 
leczenie i rehabilitację osób z całościowymi zaburzeniami 
rozwojowymi, również ze współistniejącymi schorzeniami, 
w szczególności epilepsją, wadami wzroku, słuchu, upośle-
dzeniem umysłowym, mózgowym porażeniem dziecięcym.
W ramach pobytu są podejmowane działania konsultacyj-
no-edukacyjne dla rodzin osób z zaburzeniami psychicz-
nymi - 0,5 etatu na 30 miejsc: pielęgniarka po specjalizacji, 
po kursie kwalifikacyjnym, lub w trakcie specjalizacji lub 
szkolenia kwalifikacyjnego lub z dwuletnim doświadcze-
niem w udzielaniu świadczeń w oddziale psychiatrycznym 
(wcześniej: równoważnik co najmniej 4,5 etatu, w tym rów-
noważnik co najmniej 1 etatu).

Świadczenia dzienne psychiatryczne geriatryczne obejmujące 
diagnostykę, leczenie i rehabilitację osób z zaburzeniami 
psychicznymi powyżej 60 roku życia - 1 etat na 24 miejsca, 
w tym pielęgniarka po specjalizacji, po kursie kwalifikacyj-
nym, lub w trakcie specjalizacji lub szkolenia kwalifikacyjne-
go lub z dwuletnim doświadczeniem w udzielaniu świadczeń 
w oddziale psychiatrycznym, stanowiący 25% ogółu zatrud-
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nionych pielęgniarek (wcześniej: równoważnik co najmniej 
4,5 etatu, w tym równoważnik co najmniej 1 etatu).

Świadczenia dzienne leczenia zaburzeń nerwicowych obejmują-
ce diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami nerwicowymi, 
zaburzeniami osobowości i zachowania dorosłych - 0,25 etatu 
na 30 miejsc (wcześniej: równoważnik co najmniej 4,5 etatu, 
w tym równoważnik co najmniej 1 etatu).

Świadczenia dzienne terapii uzależnienia od alkoholu obejmu-
jące diagnostykę, leczenie i rehabilitację osób uzależnionych 
od alkoholu i współuzależnionych, a także osób ryzykow-
nie pijących, działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin 
osób uzależnionych - 0,25 etatu na 30 miejsc (wcześniej: 
równoważnik co najmniej 4,5 etatu, w tym równoważnik 
co najmniej 1 etatu).

Świadczenia dzienne terapii uzależnienia od substancji psy-
choaktywnych obejmujące diagnostykę, leczenie i rehabi-
litację osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych 
i współuzależnionych, konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin 
osób uzależnionych. W ramach oddziału dziennego terapii 
uzależnienia od substancji psychoaktywnych może być re-
alizowany program leczenia substytucyjnego - 0,25 etatu na 
30 miejsc (wcześniej: równoważnik co najmniej 4,5 etatu, 
w tym równoważnik co najmniej 1 etatu).

Świadczenia dzienne leczenia uzależnień obejmujące diagno-
stykę, leczenie i rehabilitację osób uzależnionych i współuza-
leżnionych, działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin 
osób uzależnionych. W ramach oddziału dziennego leczenia 
uzależnień może być realizowany program leczenia substytu-
cyjnego - 0,25 etatu na 30 miejsc (wcześniej: równoważnik co 
najmniej 4,5 etatu, w tym równoważnik co najmniej 1 etatu).

Wyciąg z uzasadnienia aktu: 
Przedstawione w projekcie rozporządzenia zmiany w zakresie 

norm zatrudnienia pielęgniarek, wychodzą naprzeciw licznym 
postulatom świadczeniodawców udzielających świadczeń gwa-
rantowanych z zakresu psychiatrii i leczenia uzależnień, którzy 
wskazywali na konieczność wprowadzenia zmian w przedmio-
towym zakresie. 
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Ważnym argumentem przemawiającym za wprowadzeniem 
zmian w projekcie rozporządzenia jest dostosowanie liczby 
pielęgniarek do określonych warunków udzielania świadczeń 
gwarantowanych w poszczególnych zakresach. Ponadto, w nie-
których zakresach świadczeń wprowadzono zmiany dotyczące 
wymogu posiadania przez pielęgniarki dodatkowych kwalifikacji 
zawodowych. W związku z tym, projektowane zmiany pozwolą 
świadczeniodawcom na racjonalne zarządzanie zasobami ludz-
kimi oraz prawidłowe zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów 
i pielęgniarek udzielających świadczeń w tym zakresie.

Pełny tekst aktu:
 https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000178501.pdf
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O  
pinia prawna

Opinia prawna w sprawie: 
pobierania przez pielęgniarki POZ  

materiału do badań diagnostycznych  
i transportu tego materiału  

do laboratorium diagnostycznego

Zlecający: 
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych  

z siedzibą w Warszawie
Wykonawca: 

prof. nadzw. dr hab. n. prawn. Dorota Karkowska,  
radca prawny

I. Przedmiot opinii:
Przedmiotem opinii jest udzielenie odpowiedzi na następujące 

pytanie:
Jakie w obecnym stanie prawnym, są zasady pobierania mate-

riału do badań diagnostycznych przez pielęgniarki podsta-
wowej opieki zdrowotnej (dalej zwane: pielęgniarki POZ)? 

Kto jest zobowiązany do transportu pobranego materiału do 
badań diagnostycznych?

II. Podstawa prawna:
Niniejsza opinia prawna została sporządzona na podstawie 

następujących aktów prawnych:
1. Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej, 

(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 849 ze zm.) dalej: u.d.l.
2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, 

(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r, poz. 2190 ze zm.) dalej: u.dz.l.
3. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodzie pielęgniarki i po-

łożnej, (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 576), dalej: ustawa 
pielęgniarska lub u.z.p.p.
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4. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecz-
niku Praw Pacjenta, (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 849), 
dalej: u.p.p.R.P.P.

5. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów nie-
bezpiecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 154).

6. Oświadczenie rządowe z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie 
wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy euro-
pejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego 
towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie 
dnia 30 września 1957 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 
1119) obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.

7. Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych 
ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia 
w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu, (Dz.U. 
z 2020 r., poz. 1493).

8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. 
w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowe-
go i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki 
i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają 
prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne, (Dz. U. 
z 2018 r., poz.299).

9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. 
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej, (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 320) 
dalej: r.o.w.u.

10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, 
diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych 
przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia 
lekarskiego, (Dz. U. z 2017 r., poz. 497) dalej: r.s.z.

11.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 
2019 r. w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opie-
ki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej 
i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 2335) dalej: r.z.p.o.z.
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12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 
2013  r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
podstawowej opieki zdrowotnej, (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., 
poz.736 ze zm.) dalej: r.s.g.p.o.z.

13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. 
w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów 
diagnostycznych i mikrobiologicznych (tekst jedn. Dz.U. 
z 2019 r., poz. 1923) dalej: r.s.j.l.

14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. 
w sprawie wykazu zabiegów i czynności polegających na 
pobraniu od pacjenta materiału do badań laboratoryjnych 
(Dz.U. z 2004 r, Nr 247, poz. 2481).

III. Analiza prawna

1. Osoby uprawnione do pobierania materiału do badań diag-
nostycznych

Zagadnienia związane z czynnościami pobrania materiału do 
badań laboratoryjnych są przedmiotem regulacji ustawy o diag-
nostyce laboratoryjnej. 

Ustawodawca nie definiuje pojęcia „badania diagnostyczne” 
natomiast wskazuje, że czynności diagnostyki laboratoryjnej 
obejmują, między innymi badania laboratoryjne oraz mikrobio-
logiczne badania laboratoryjne płynów ustrojowych, wydzielin, 
wydalin i tkanek, które dla celów profilaktycznych, diagnostycz-
nych i leczniczych lub sanitarno-epidemiologicznych zostały 
pob rane od pacjenta (art. 2 u.d.l.). Jednocześnie przywoła na 
usta wa używa zwrotu: wykonywanie czynności diagnostyki la  bo-
ra toryjnej oraz zwrotu: czynności pobrania materiału do badań 
laboratoryjnych (art. 6a i art. 6b u.d.l.). Ustawodawca nie pre-
cyzuje zwrotu - czynność polegającej na pobieraniu od pacjenta 
materiału do badań laboratoryjnych, natomiast wskazuje katalog 
osób uprawnionych, w zależności od posiadanych kwalifikacji 
zawodowych, które mogą takie czynności wykonywać (art. 6a 
u.dz.l. w zw. z art. 6 i art. 6a u.d.l.). 

Zgodnie z treścią załącznika do rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wykazu zabiegów 
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i czynności polegających na pobraniu od pacjenta materiału do 
badań laboratoryjnych:

1.  osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza 
i  spec jalizację w dziedzinie przydatnej do wykonywania 
czynności diagnostyki laboratoryjnej ma prawo do pobie-
rania każdego materiału niezbędnego do wykonania badania 
laboratoryjnego,

2. diagnosta laboratoryjny oraz osoby, które uzyskały tytuł 
zawodowy technika analityki medycznej lub licencjata na 
kierunku analityka medyczna posiadają uprawnienia do po-
bierania:
- krwi żylnej z żył obwodowych kończyn;
-  krwi włośniczkowej z opuszki palca i palucha, z piętki 

i płatka ucha;
- wymazów z powłok skórnych, gardła, przewodu słuchowego 

zewnętrznego, przedsionka nosa, worka spojówkowego 
i odbytu;

- włosa i zeskrobin z paznokci i skóry.

Analiza przepisów ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz 
rozporządzenia w sprawie wykazu zabiegów i czynności pole-
gających na pobraniu od pacjenta materiału do badań laborato-
ryjnych prowadzi do wniosku, iż wśród osób uprawnionych do 
podejmowania czynności związanych z pobieraniem materiału 
do badań, nie zostały wymienione pielęgniarki. 

Osoby wykonujące zawód pielęgniarki są uprawione i zobo-
wiązane do pobierania materiału do badań laboratoryjnych na 
podstawie odrębnych przepisów od powyższych.

Wykonywanie zawodu pielęgniarki polega w szczególności na 
samodzielnym, bez zlecenia lekarskiego, udzielaniu w okreś-
lonym zakresie świadczeń diagnostycznych (art. 4 ust. 1 pkt 4 
u.z.p.p. w zw. z art. 6.) oraz prawie do wystawiania skierowania 
na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym me-
dycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wyma-
gających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających 
podwyższone ryzyko dla pacjenta (art. 15a ust. 6 u.z.p.p.). 

Zakres powyższych uprawnień pielęgniarki w zakresie diag-
nostycznych świadczeń zdrowotnych został określony w dwóch 
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rozporządzeniach Ministra Zdrowia: z dnia 28 lutego 2017 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diag-
nostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez 
pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskie-
go oraz z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu substancji 
czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjal-
nego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych or-
dynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań 
diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania 
pielęgniarki i położne.

Pielęgniarka może pobierać do celów diagnostycznych bez 
zlecenia lekarskiego każdy rodzaj materiału do badania, któ-
rego pobieranie wynika z uprawnień zawodowych nabytych 
w ramach kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego, 
w szczególnoś ci krew żylną, mocz, ślinę, kał, włosy, wyskrobiny 
z paznokci, wymaz z górnych dróg oddechowych, wymaz z rany, 
wymaz z dróg moczowych i narządów płciowych, wymaz z od-
bytu, wymaz z oka, wymaz z policzka i wymazy cytologiczne 
(§ 11 r.s.z.). Jednocześnie załącznik nr 6 do r.s.z. wskazuje na 
katalog badań diagnostycznych, które pielęgniarka może prze-
prowadzać samodzielnie.

Lp. Nazwa badania diagnostycznego

1 Badania przeprowadzane z zastosowaniem analizatorów:

morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi
sód
potas
wapń
kreatynina
glukoza
mleczany
czas protrombinowy (INR)
TSH
gazometria z krwi żylnej
gazometria z krwi włośniczkowej

2 Badania przeprowadzane za pomocą szybkich testów diagnostycznych:

białko C-reaktywne (CRP)

troponina
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Lp. Nazwa badania diagnostycznego

cd hemoglobina glikowana (HbA1c)
badanie moczu (białko, ciała ketonowe, cukier, test ciążowy)

3 Badania przeprowadzane z zastosowaniem innych urządzeń pomiarowych:

przezskórny pomiar bilirubiny,
pomiar glikemii za pomocą glukometru

Warto podkreślić, iż przedmiotowy katalog oraz zakres upraw-
nień pielęgniarki w odniesieniu do pobierania od pacjenta mate-
riału dla celów diagnostycznych uległ znacznemu rozszerzeniu, 
jeśli porównamy go z dotyczącymi tego zagadnienia regulacjami 
prawnymi wcześniejszego rozporządzenia Ministra Zdrowia, 
które zostało uchylone przez rozporządzenie, o którym mowa 
powyżej. Poprzednie rozporządzenie, bowiem zawierało ściśle 
określony katalog badań oraz rodzajów materiału, który pielęg-
niarka miała prawo pobrać od pacjenta.

Natomiast pielęgniarka posiadająca tytuł specjalisty w dzie-
dzinie pielęgniarstwa lub dyplom ukończenia studiów co naj-
mniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo ma pra-
wo wystawiać skierowania na wykonanie określonych badań 
diag nostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, 
z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i lecz-
niczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta. 

Wykaz badań diagnostycznych określił Minister Zdrowia 
w drodze rozporządzenia (art. 15a ust. 6 w zw. z ust. 8 pkt 2 
u.z.p.p.).

Są to następujące badania:

Lp. Rodzaj badania Nazwa badania diagnostycznego

1 Badania hematologiczne morfologia krwi obwodowej ze wzorem 
odsetkowym i płytkami krwi odczyn 
opadania krwinek czerwonych (OB)

2 Badania biochemiczne i immu-
nochemiczne w surowicy krwi

sód,
potas, 

kreatynina, 
glukoza, ,
hemoglobina glikowana (HbA1c)
doustny test tolerancji glukozy (DTTG),
białko C-reaktywne (CRP),
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Lp. Rodzaj badania Nazwa badania diagnostycznego

cd badanie w kierunku toksoplazmozy  
(IgG, IgM),
badanie w kierunku różyczki (IgG, IgM),
badanie przeciwciał anty-HCV, antyHBs, 

badania w kierunku kiły (VDRL)

3 Badania układu krzepnięcia czas protrombinowy (INR)

4 Badania moczu ogólne badanie moczu z oceną mikrosko-
pową osadu

5 Badania kału badanie w kierunku obecności pasożytów, 

badanie w kierunku stwierdzenia krwi 
utajonej

6 /nie dotyczy pielęgniarki/

7 Badania mikrobiologiczne szybki test lateksowy, 

posiew moczu z antybiogramem

8 Badania z zakresu serologii 
grup krwi

oznaczenie grupy krwi ABO i antygenu 
Rh D, 

oznaczenie przeciwciał anty-Rh

9 Badania radiologiczne zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP  
i bocznej

10 Badania elektrokardiograficzne EKG w spoczynku

11 Badania inne próba tuberkulinowa RT23

Podsumowując, czynności pobrania materiału do badań dia-
gnostycznych można określić mianem czynności przygotowaw-
czych do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej.

Wszelkie czynności związane z pobraniem materiału mogą być 
wykonywane samodzielnie przez osoby uprawnione w sposób 
zgodny z aktualnym stanem wiedzy medycznej, bez konieczności 
nadzoru ze strony diagnosty laboratoryjnego.

Za uregulowanie szczególne, należy uznać rozszerzenie katalo-
gu osób uprawnionych do pobierania materiału do badań diag-
nostycznych o opiekunów medycznych. Zgodnie z art. 3 ustawy 
z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 
zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epi-
demią COVID-19 oraz po jej ustaniu: 
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W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub 
stanu epidemii w związku z COVID-19, osoba, która:

1)  rozpoczęła przed dniem 1 września 2012 r. i ukończyła 
zasadniczą szkołę zawodową publiczną lub niepubliczną 
o uprawnieniach szkoły publicznej oraz uzyskała dyplom 
potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun 
medyczny, lub

2) rozpoczęła po dniu 31 sierpnia 2012 r. i ukończyła kwa-
lifikacyjny kurs zawodowy oraz uzyskała świadectwo po-
twierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifika-
cji wyodrębnionej w zawodzie opiekun medyczny, dyplom 
potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun 
medyczny, certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwa-
lifikacji wyodrębnionej w zawodzie opiekun medyczny lub 
dyplom zawodowy w zawodzie opiekun medyczny, lub

3)  ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną 
oraz uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikacje zawo-
dowe w zawodzie opiekun medyczny lub dyplom zawodowy 
w zawodzie opiekun medyczny - po odbyciu przeszkolenia u 
pracodawcy, potwierdzonego zaświadczeniem, może pobie-
rać materiał z górnych dróg oddechowych w celu wykonania 
testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

2. Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej  
a status świadczeniodawcy 
Uprawnienia pielęgniarek w zakresie realizacji czynności po-

bierania materiału do badań laboratoryjnych zostały dodatko-
wo uszczegółowione w przepisach prawa dla pielęgniarek, które 
nabyły status pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (dalej 
zwane także: pielęgniarki POZ).

Pielęgniarką podstawowej opieki jest pielęgniarka, która speł-
nia łącznie dwa ustawowe kryteria: legitymuje się wymaganymi 
kwalifikacjami zawodowymi1 oraz z którą Narodowy Fundusz 
Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podsta-
wowej opieki zdrowotnej albo która wykonuje zawód u świadcze-
niodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę 
o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej 
(art. 7 u.p.o.z. w zw. z art. 5 pkt 25 i 26 u.ś.o.z.). Tym samym 
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pielęg niarskie świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej mogą 
być udzielane w ramach działalności leczniczej prowadzonej 
przez pielęgniarki praktyk zawodowych lub w ramach działal-
ności leczniczej podmiotu leczniczego (art. 7 u.p.o.z. w zw. z art. 
19 ust.1 u.z.p.p.).

Pielęgniarka POZ uzyskuje status świadczeniodawcy z zakresu 
podstawowej opieki zdrowotnej jeżeli wykonuje zawód w ramach 
indywidualnej praktyki zawodowej lub grupowej praktyki zawo-
dowej w formie spółki cywilnej. Natomiast w przypadku wyko-
nywania zawodu pielęgniarki POZ w ramach grupowej praktyki 
pielęgniarskiej prowadzonej w formie spółki partnerskiej lub 
jawnej - świadczeniodawcą będzie ta spółka z którym Narodowy 
Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zak-
resu podstawowej opieki zdrowotnej (art. 4 u.d.l. w zw. z art. 19 
ust. 1 u.z.p.p.), a w przypadku wykonywania przez pielęgniarkę 
POZ zawodu w podmiocie leczniczym - świadczeniodawcą bę-
dzie podmiot leczniczy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia 
zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej 
opieki zdrowotnej (art. 7 u.p.o.z. w zw. z art. 5 pkt 25 i 26 u.ś.o.z.).

3. Zasady postępowania diagnostycznego w podstawowej 
opieki zdrowotnej
Podstawowa opieka zdrowotna stanowi miejsce pierwsze-

go kontaktu świadczeniobiorcy z systemem ochrony zdrowia, 
w ramach którego jest zapewniony dostęp do profilaktycznych, 
diagnostycznych, leczniczych, pielęgnacyjnych oraz rehabilita-
cyjnych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (art. 2 u.p.o.z.). Pacjent mający status świadczenio-
biorcy ma prawo wyboru świadczeniodawcy udzielającego świad-
czeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, spośród świad-
czeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń 
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z NFZ, i w ramach 
tego wyboru - pacjent ma prawo wybierać lekarza POZ, pielęg-
niarkę POZ lub położną POZ. (art. 9 ust.1 i ust. 2 u.p.o.z.). To 
nie lekarz POZ „dobiera: sobie pielęgniarkę POZ i położną POZ 
do wspólnej realizacji zadań, ale „zespoły POZ” de facto ma być 
tworzony przez świadczeniobiorcę, tzn. że pacjent ma sam do-
konać wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ lub położnej POZ 
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(art. 9 ust. 2 u.p.o.z.). Zespół POZ w zależności od dokonanego 
przez pacjenta wyboru może składać się z (art. 9 ust. 3 u.p.o.z.):

1. lekarza POZ, pielęgniarki POZ lub położnej POZ u tego 
samego świadczeniodawcy albo

2. lekarza POZ, pielęgniarki POZ lub położnej POZ u różnych 
świadczeniodawców, albo

3. lekarza POZ, pielęgniarki POZ lub położnej POZ będących 
świadczeniodawcami.

Dokonany przez pacjenta wybór lekarza POZ, pielęgniarki POZ 
lub położnej POZ determinuje skład „zespołu POZ”, który ma 
sprawować nad nim opiekę zgodnie z zasadami aktualnej wie-
dzy medycznej (art. 11 u.p.o.z.). Innymi słowy, pacjent wskazuje 
która pielęgniarka będzie wykonywać względem niego zlecenia 
lekarskie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, a tym sa-
mym staje się zobowiązana do pobierania materiału do badania 
diagnostycznego.

Planowanie i koordynacja postępowania diagnostycznego 
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, stosownie do stanu 
zdrowia świadczeniobiorcy, należy do lekarza POZ, w ramach 
swoich kompetencji zawodowych (art. 4 i art. 5 ust. 1 i 2 u.p.o.z. 
w zw. z Załącznik I pkt 3 r.z.p.o.z.). Świadczenia gwarantowane 
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej obejmują nieodpłatne 
świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej określone 10 
na podstawie art. 31 d u.ś.o.z. w części IV załącznika nr 1 do 
rozporządzenia o świadczeniach gwarantowanych:

1. Badania hematologiczne:
- morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi;
- morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płyt-

kami krwi;
- retikulocyty;
- odczyn opadania krwinek czerwonych (OB).

2. Badania biochemiczne i immunochemiczne:
- sód; potas; wapń zjonizowany; żelazo; żelazo - całkowita 

zdolność wiązania (TIBC);
- stężenie transferyny; stężenie hemoglobiny glikowanej 

(HbAlc);
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- mocznik; kreatynina; glukoza; test obciążenia glukozą; 
białko całkowite;

- proteinogram; albumina; białko C-reaktywne (CRP); kwas 
moczowy;

- cholesterol całkowity; cholesterol-HDL; cholesterol-LDL; 
triglicerydy (TG);

- bilirubina całkowita; bilirubina bezpośrednia; fosfataza 
alkaliczna (ALP);

- aminotransferaza asparaginianowa (AST); aminotransfe-
raza alaninowa (ALT);

- gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP); amylaza; kinaza 
kreatynowa (CK);

- fosfataza kwaśna całkowita (ACP); czynnik reumatoidalny 
(RF);

- miano antystreptolizyn O (ASO); hormon tyreotropowy 
(TSH); antygen HBs-AgHBs;

VDRL; FT3; FT4; PSA
- Antygen swoisty dla stercza całkowity.

3.. Badania moczu:
- ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, 

chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu; ilościowe 
oznaczanie białka; ilościowe oznaczanie glukozy;

- ilościowe oznaczanie wapnia; ilościowe oznaczanie amylazy.
4. Badania kału:

- badanie ogólne; pasożyty; krew utajona - metodą immu-
nochemiczną.

5. Badania układu krzepnięcia:
- wskaźnik protrombinowy (INR); czas kaolinowo-kefalino-

wy (APTT); fibrynogen.
6. Badania mikrobiologiczne:

- posiew moczu z antybiogramem; posiew wymazu z gardła 
z antybiogramem;

- posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella.
Natomiast do zadań pielęgniarki POZ w zakresie świadczeń 

diagnostycznych należy m.in. wykonywanie testów diagnostycz-
nych poza laboratorium przy wykorzystaniu zestawów i apa-
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ratury przeznaczonych do wykonywania oznaczeń w miejs cu 
zamieszkania świadczeniobiorcy, pobieranie materiału do badań 
diagnostycznych oraz wystawianie skierowań na wykonanie ba-
dań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryj-
nej, z wyjątkiem badań wymagających metod diag nostycznych 
i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjen-
ta - zgodnie z wymogami art. 15a ust. 6 u.z.p.p. (art. 12 ust. 2 
u.p.o.z. i art. 13 ust. 4 w zw. z Załącznikiem 2 A pkt 3 ppkt 7, 
10, 11 r.z.p.o.z.).

4. Pobieranie przez pielęgniarkę POZ materiału do badań 
diagnostycznych w domu świadczeniobiorcy (pacjenta)
W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej pielęgniarka POZ 

może pobrać materiał do badań diagnostycznych w domu pacjen-
ta (świadczeniobiorcy). Zgodnie z obowiązującym stanem praw-
nym, muszą jednak zaistnieć wyraźnie wskazane okoliczności.

1. Pobrania materiału do badań diagnostycznych w warunkach 
domowych dokonuje pielęgniarka, która została przez świad-
czeniobiorcę (pacjenta) wybrana jako pielęgniarka POZ i któ-
ry to pacjent został wpisany na jej listę świadczeniobiorców.

2. Pielęgniarka POZ pobiera materiały do badań diagnostycz-
nych w przypadkach gdy świadczenie, ze względów uzasad-
nionych stanem zdrowia świadczeniobiorcy, może być zre-
alizowane wyłącznie w domu świadczeniobiorcy.

3. Świadczeniodawca przy zlecaniu pielęgniarce podstawowej 
opieki zdrowotnej pobrania materiałów do badań diagnos-
tycznych w domu świadczeniobiorcy, znajdującego się na jej 
liście świadczeniobiorców, jest obowiązany do:
- zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt pojem-

ników na materiały  do zleconych badań oraz pojemnika 
zbiorczego do transportu pobranych próbek, odpowiada-
jących wymogom określonym w przepisach ustawy o dia-
gnostyce laboratoryjnej,

- udostępnienia pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotnej 
w miejscu udzielania świadczeń lub w filii świadczeniodaw-
cy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świad-
czeniobiorcy, pojemników, o których mowa w pkt 1, oraz 
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zapewnienia w tym samym miejscu odbioru pobranych 
przez pielęgniarkę próbek.

4. Świadczeniodawca organizuje pobranie materiałów do badań 
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 17 ust. 4 
ustawy o diagnostyce laboratoryjnej (Załącznik I do r.g.ś.p.o.z. 
Część I pkt 3 ) - co oznacza w praktyce, iż świadczeniodawca 
zlecając pielęgniarce POZ ma obowiązek zapoznać ją z proce-
durą zasad pobierania materiału do badań diagnostycznych 
opracowaną przez laboratorium diagnostyczne, z którym 
świadczeniodawca zawarł umowę (czyli do którego zostanie 
przekazany pobrany przez pielęgniarkę POZ materiał do 
badania diagnostycznego). Dokument zawierający proce-
durę stanowi załącznik do umowy na wykonywanie badań 
diagnostycznych, jaką laboratorium podpisuje z każdym 
świadczeniodawcą z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Zagadnienie zasad pobierania materiału do badań diagnos-
tycznych, reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 
marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych 
laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych. Wykładnia 
językowa podstawy prawej w/w rozporządzenia, tj. art. 17 ust. 4 
u.dz.l., jak i tytuł tego rozporządzenia - wskazuje, iż adresatem 
przepisów wydanych w celu zapewnienia właściwego poziomu 
i jakości czynności diagnostyki laboratoryjnej są medyczne la-
boratoria diagnostyczne i mikrobiologiczne. Jednak wykładnia 
celowościowa i systemowa wskazuje, iż adresatami tych przepi-
sów są także wszystkie podmioty realizujące zadania w zakresie 
pobierania materiału do badań diagnostycznych. Każdy świad-
czeniodawca realizujący zadania podstawowej opieki zdrowotnej 
ma prawo do otrzymania procedury pobierania materiałów do 
badań laboratoryjnych, przygotowanej przez laboratorium do 
którego będzie dostarczany materiał do badań diagnostycznych, 
pobierany przez pielęgniarkę POZ lub innego członka zespołu 
POZ. Świadczeniodawca zobowiązany jest do potwierdzenia za-
poznania się z procedurą oraz stosowania się do niej w zakresie 
pobierania materiału.

Procedura pobierania materiału do badań winna uwzględniać, 
w szczególności: a) sposób przygotowania pacjenta; b) rodzaj 
i objętość pobieranego materiału; c) sposób pobrania materiału 
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do badania - gdzie znaleźć się powinny przykładowo zapisy doty-
czące zasad pobierania krwi do badań wykonywanych rutynowo, 
które obejmują między innymi pobieranie krwi rano, po wypo-
czynku nocnym, na czczo, przy zachowaniu dotychczasowej diety 
oraz przed leczeniem lub po ewentualnym odstawieniu leków 
mogących wpływać na poziom mierzonego składnika, o ile nie 
zaburza to procesu leczenia; d) wymagania dotyczące sprzętu 
i pojemników stosowanych do pobierania materiału, e) sposób 
postępowania ze sprzętem i wyrobami medycznymi stosowanymi 
przy pobieraniu materiału wraz z ich utylizacją; f) oznakowanie 
pojemników z pobranym materiałem imieniem i nazwiskiem, 
numerem PESEL lub numerem dokumentu potwierdzającego 
tożsamość pacjenta albo numerem identyfikacyjnym pacjenta, 
albo kodem kreskowym; g) obowiązki osoby pobierającej mate-
riał, przykładowo regulacje dotyczące stosowania przy każdym 
pacjencie nowych rękawiczek jednorazowego użytku tylko w celu 
pobrania materiału, dokonywania jednoznacznej identyfikacji 
i weryfikacji tożsamości pacjenta, od którego został pobrany 
materiał, potwierdzania podpisem faktu pobrania materiału.

Podkreślić należy użycie przez ustawodawcę sformułowania 
„w szczególności” w zakresie wyliczenia poszczególnych elemen-
tów, które winny zostać zamieszczone w procedurze oznacza to, 
że ich katalog ma charakter otwarty, a wymienione w przepisach 
części składowe procedur stanowią jedynie określone minimum 
przewidziane przez prawodawcę. Poszczególne procedury mogą 
zatem zawierać dodatkowe elementy, uwzględniające specyfikę 
pracy i wykonywanych badań w konkretnym laboratorium.

5. Transport pobranego materiału do badań diagnostycznych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 mar-
ca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych labo-
ratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych - laboratorium 
opracowuje, wdraża i stosuje procedury transportu materiału do 
badań oraz udostępnia je zleceniodawcom, którzy potwierdzają 
zapoznanie się z tymi procedurami. Oznacza to, iż każdy świad-
czeniodawca POZ jest zobowiązany do organizacji transportu 
materiału pobranego w celu wykonania badań diagnostycznych 
zgodnie z tą procedurą.
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Materiał do badań laboratoryjnych musi być transportowany 
i dostarczany do laboratorium przez upoważnione osoby. Mate-
riał jest transportowany w zamkniętych probówkach lub pojem-
nikach, w zamkniętym opakowaniu zbiorczym, oznakowanym 
„materiał zakaźny”. Materiał do badań jest transportowany 
w warunkach niezmieniających jego właściwości. Procedury 
transportu materiału zawierać musi w szczególności informac-
je dotyczące: 

1) zabezpieczenia materiału przed uszkodzeniem, 
2) zapewnienia bezpieczeństwa osoby transportującej ma-

teriał, 
3) minimalizacji skutków skażenia w wypadku uszkodzenia 

opakowania zbiorczego lub opakowania indywidualnego 
transportowanego materiału, 

4) sposobu dekontaminacji w przypadku skażenia, 
5) opisu pojemników i opakowań zbiorczych przeznaczonych 

do transportu, 
6) dopuszczalnego czasu transportu, 
7) dopuszczalnego zakresu temperatury transportu - z uwz-

ględnieniem rodzajów materiału. 
Jednocześnie ustawodawca zobowiązując świadczeniodawców 

podstawowej opieki zdrowotnej do przestrzegania procedur 
w zak resie transportu, nie wskazuje - jakie pojazdy mechanicz-
ne mogą być wykorzystane do przewożenia materiału pobranego 
do badania diagnostycznego i kto jest zobowiązany do pokrycia 
kosztów tego transportu?

Zgodnie z § 8 ust. 1 r.o.w.u. Świadczeniodawca zapewnia udzie-
lanie świadczeń w sposób kompleksowy obejmujący wykonanie 
niezbędnych badań, w tym badań laboratoryjnych 14 i diagnosty-
ki obrazowej, oraz procedur medycznych związanych z udziela-
niem tych świadczeń. Natomiast zgodnie z art. 13 ust. 1 u.p.o..z.: 
Świadczeniodawca udzielający świadczeń z zakresu podstawowej 
opieki zdrowotnej jest obowiązany do zapewnienia możliwości 
realizacji postępowania diagnostyczno-leczniczego, odpowiednio 
dla lekarza POZ, pielęgniarki POZ lub położnej POZ, zgodnie 
z zakresem zadań określonych w przepisach wydanych na pod-
stawie ust. 4. Oznacza to, iż obowiązki o których mowa art. 13 
ust. 1 u.p.o.z. - spoczywają na tym podmiocie, który jest stroną 
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umowy z Narodowym Funduszu Zdrowia. Jeżeli pielęgniarka 
POZ wykonuje zawód na podstawie umowy o pracę lub umowy 
cywilnoprawnej w podmiocie leczniczym, to ma prawo oczeki-
wać, iż podmiot leczniczy zapewni realizacje ustawowych zadań 
w zakresie postępowania diagnostycznego zgodnie z obowią-
zującym stanem prawnym. W sytuacji wykonywania zawodu 
w ramach praktyk grupowych, obowiązki te spoczywają na tej 
praktyce, natomiast odnośnie wykonywania zawodu w ramach 
indywidualnej pielęgniarskiej praktyki zawodowej lub cywil-
nej - świadczeniodawcą jest pielęgniarka - a zatem sama musi 
zapewnić sobie realizację swoich zadań.

Odpowiedzi na pytanie o - „pojazd mechaniczny” którym ma 
być przewożony pobrany materiał do badań laboratoryjnych 
nie dają także przepisy rozporządzenia w sprawie ogólnych 
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
- których celem jest uszczegóławianie organizacji współpracy 
pomiędzy podmiotami udzielającymi świadczeń opieki zdro-
wotnej. W przywołanym rozporządzeniu jest jedynie mowa, że 
świadczeniodawca w przypadkach określonych w ustawie oraz 
w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy, zapewnia 
transport sanitarny w ramach kwoty zobowiązania określonej 
w umowie (§ 8 ust. 2 o.w.u.). Od tej zasady jest wyjątek, świad-
czeniodawcy udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki 
zdrowotnej nie zapewniają transportu sanitarnego, jeżeli nie 
zawarli oni odrębnej umowy (§ 8 ust. 2 o.w.u.).

Stan prawny nie precyzujący „czym” pobrany materiał do bada-
nia laboratoryjnego ma być transportowany przez świadczenio-
dawcę - budzi wiele wątpliwości. Przede wszystkim, nasuwa się 
pytania o charakter biologiczny pobranego materiału, o bezpie-
czeństwo jego transportu, bezpieczeństwo osoby transportującej 
pobrany materiał oraz zgodność postępowania ze wskazaniami 
aktualnej wiedzy medycznej. 

Dodatkowo wątpliwości nasuwa regulacja, że materiał biolo-
giczny i materiał wykorzystywany do udzielania świadczeń zdro-
wotnych, wymagających specjalnych warunków transportu - ma 
być przewożony transportem sanitarnym (art. 5 pkt 33a u.ś.o.z.). 
Literalna wykładnia w/w zapisu sugeruje, że materiały biologicz-
ne i materiały wykorzystywane do udzielania świadczeń zdro-
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wotnych, które nie wymagają specjalnych warunków transportu, 
mogą być przewożone transportem nie spełniającym wymogów 
transportu sanitarnego. Nie znajduje to jednak potwierdzenia 
w zapisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 
2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych labora-
toriów diagnostycznych i mikrobiologicznych - które wyraźnie 
wskazuje, że każdy materiał pobierany do badań diagnostycznych 
jest traktowany jako zakaźny, czyli nasuwa się logiczny wniosek, 
że należałoby zapewnić jednolite warunku transportu dla tego 
materiału.

W tym stanie rzeczy należy więc sięgnąć do przepisów regulu-
jących zasady transportu drogowego, w świetle których materiały 
biologiczne, co do których nie można wykluczyć, iż zawierają 
elementy zakaźne, kwalifikowane są jako niebezpieczne w rozu-
mieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie 
towarów niebezpiecznych. Towar niebezpieczny to materiał lub 
przedmiot, który zgodnie z ADR, RID lub ADN (oznaczające od-
powiednie umowy międzynarodowe) nie jest dopuszczony odpo-
wiednio do przewozu drogowego, przewozu koleją lub przewozu 
żeglugą śródlądową albo jest dopuszczony do takiego przewozu 
na warunkach określonych w tych przepisach (art. 2 pkt 4 u.p.t). 
Zgodnie z art. 9 ust. 7 u.p.t. organem właściwym dla określenia 
w sprawach warunków przewozu materiałów zakaźnych jest mi-
nister właściwy do spraw zdrowia.

Jak wynika zaś z treści Umowy europejskiej dotyczącej mię-
dzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych 
- ADR (oświadczenie rządowe z dnia 16 stycznia 2009 r. w spra-
wie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy eu-
ropejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego 
towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 
30 września 1957 r.) wg załącznika A pkt 2.2.62. Klasa 6.2 (ma-
teriały zakaźne) obejmuje materiały, o których wiadomo lub co 
do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że zwierają drobno-
ustroje chorobotwórcze (w tym bakterie, wirusy) - w tym prób-
ki diagnostyczne (podklasa 14). Poza wymaganiami transportu 
określonymi w ADR pozostają jedynie te próbki ludzkie, co do 
których istnieje znikome prawdopodobieństwo, że zawierają pa-
togeny - np. próbki do badań histopatologicznych lub krew po-
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brana wyłącznie celem ustalenia grupy krwi, pobrane od pacjenta 
diagnozowanego wcześniej pod kątem braku drobnoustrojów 
chorobotwórczych.

IV. Wnioski i rekomendacje
1. W przypadku gdy w wyniku udzielonej przez lekarza podsta-

wowej opieki zdrowotnej porady lekarskiej zachodzi koniecz-
ność wykonania badań laboratoryjnych, świadczeniodawca 
organizuje pobranie materiałów do badań diagnostycznych 
i ich transport zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 
art. 17 ust. 4 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej (Załącznik 
I do r.g.ś.p.o.z. Część I pkt 3).

2. W ramach podstawowej opieki zdrowotnej - zlecenie lekar-
skie przeprowadzania określonego badania diagnostyczne-
go jest kierowane do świadczeniobiorcy (pacjenta), a nie do 
konkretnej pielęgniarki POZ. Zlecenie to będzie zobowiązana 
zrealizować pielęgniarka, która została wybrana przez pac-
jenta, jako pielęgniarka POZ, a pacjent został wpisany na jej 
listę świadczeniobiorców.

3. Obecnie obowiązujący stan prawny nie reguluje jednoznacz-
nie kwestii związanych z przewozem materiału pobranego 
w celu badań diagnostycznych od pacjenta w warunkach do-
mowych. Nieprecyzyjne przepisy sugerują, że wszelkie obo-
wiązki w zakresie transportu obciążają - świadczeniodawcę 
w zakresie przedmiotowym zawartej umowy z Narodowy 
Fundusz Zdrowia.

4. Zgodnie z postanowieniami umowy europejskiej dotyczącej 
międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebez-
piecznych (ADR) transport materiałów do badań diagnos-
tycznych ma obywać się specjalnym do tego celu przezna-
czonym transportem. Natomiast transport materiałów za-
kaźnych może odbywać się samochodem specjalnie do tego 
celu nie przystosowanym wyjątkowo, gdy istnieje znikome 
prawdopodobieństwo, że materiały te zawierają patogeny.

5. Zgodnie z art. 9 ust. 7 u.p.t. organem właściwym dla określe-
nia w sprawach warunków przewozu materiałów zakaźnych 
jest minister właściwy do spraw zdrowia. - postulat de lege 
ferenda - PILNE przygotowanie warunków przewozu.
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6. Koszty związane z przewozem materiału pobranego w celu 
badań diagnostach - muszą być przedmiotem umowy z Na-
rodowym Funduszem Zdrowia. De lege ferenda - przewóz 
mógłby być realizowany w całym zakresie badań wykony-
wanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej przez tzw. 
transport sanitarny będący w dyspozycji świadczeniodawcy, 
albo na podstawie zawartej umowy pomiędzy świadczenio-
dawca a przewoźnikiem transportu sanitarnego.

Warszawa, 07.09.2020 r.

Przypis 
1) Pielęgniarka POZ to pielęgniarka, która (art.7 u.p.o.z.):

1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ro-
dzinnego, albo 

2) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa 
rodzinnego, albo 

3) odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniars-
twa rodzinnego, albo 

4) odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa 
rodzinnego, albo 

5) posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa- z któ-
rą Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udziela-
nie świadczeń z zakresu poz albo która wykonuje zawód 
u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdro-
wia zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu poz, 
wybrana przez świadczeniobiorcę. 

Ponadto, pielęgniarką POZ jest także pielęgniarka, która:
1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa: pe-

diatrycznego, środowiskowego, środowiskoworodzinnego, 
przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoter-
minowej, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska na-
uczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia 
i edukacji zdrowotnej, albo 

2) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniars-
twa: pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo ro-
dzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki 
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długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, środo-
wiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji 
zdrowia i edukacji zdrowotnej, albo 

3) odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniars-
twa: pediatrycznego, opieki długoterminowej, środowiska 
nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdro-
wia i edukacji zdrowotnej, albo 

4) odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: 
pediatrycznego, opieki długoterminowej, środowiska na-
uczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia 
i edukacji zdrowotnej - udzielająca świadczeń zdrowotnych 
z zakresu poz przed dniem 31 grudnia 2024 r.
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O  
pinia prawna

Opinia prawna na zlecenie:  
Naczelnej Rady  

Pielęgniarek i Położnych 

Przedmiot opinii: 
dopuszczalność skierowania członków organów samo-
rządu zawodowego pielęgniarek i położnych w trybie art. 
47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi do pracy 
przy zwalczaniu epidemii 

Podstawy prawne: 
1) Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwal-

czaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; 
2) Ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmu-

jących kierownicze stanowiska państwowe;
3) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
4) Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek 

i położnych. 

I. Analiza prawna: 
Kwestie wyłączenia od skierowania do pracy przy zwalczaniu 

epidemii w warunkach do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy 
zwalczaniu epidemii ze względu na zajmowaną funkcję reguluje 
art. 47 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobiega-
niu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 

Zgodnie z tym przepisem skierowaniu do pracy niosącej ry-
zyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii nie podlegają osoby, 
o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynag-
rodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1637), oraz posłowie i senatorowie Rze-
czypospolitej Polskiej. 
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W art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób 
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe nie wyszczegól-
niono stanowisk w samorządzie zawodowym, w tym w zakresie 
zawodów medycznych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Tym samym, 
wszystkie osoby pełniące funkcję w organach samorządu zawo-
dowego zawodów medycznych są w tej samej sytuacji prawnej. 

Ponadto, należy zauważyć, że w związku ze skierowaniem 
do pracy przy zwalczaniu epidemii, zgodnie z art. 47 ust. 8 i 9 
ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalcza-
niu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi osobie skierowanej do 
pracy przy zwalczaniu epidemii dotychczasowy pracodawca jest 
obowiązany udzielić urlopu bezpłatnego, a jednostka systemu 
ochrony zdrowia, do której nastąpiło skierowanie nawiązują 
z osobą skierowaną do pracy stosunek pracy na czas wykony-
wania określonej pracy. Przy tym, w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 
lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych na wniosek 
okręgowej rady albo jej przewodniczącego lub Naczelnej Rady 
albo jej Prezesa, pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy 
pracownika będącego członkiem organu izby lub wykonującego 
czynności na rzecz izby, bez prawa do wynagrodzenia. 

II. Podsumowanie 
Wobec powyższego, choć dopuszczalne jest skierowanie osoby 

piastującej funkcję w organie samorządu zawodowego pielęg-
niarek i położnych do pracy przy zwalczaniu epidemii, to po-
mimo obowiązku zawarcia umowy o pracę z jednostką systemu 
ochrony zdrowia, do której nastąpiłoby skierowanie, obowiązek 
świadczenia pracy przy zwalczaniu epidemii byłby ograniczony. 
Na czas wykonywania czynności związanych z wykonywaniem 
funkcji w samorządzie zawodowym, osoba skierowana korzy-
stałaby bowiem ze zwolnienia od pracy. 

III. Wnioski
W celu skorzystania ze zwolnienia z obowiązku pracy przy 

zwalczaniu epidemii w omówionym powyżej zakresie, konieczny 
jest wniosek odpowiednio okręgowej rady albo jej Przewodniczą-
cego lub Naczelnej Rady albo jej Prezesa, skierowany do praco-
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dawcy (jednostki systemu ochrony zdrowia, do której nastąpiło 
skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii). 

Możliwe jest również podjęcie działań zmierzających do 
zmniejszenia ryzyka skierowania na etapie przed wydaniem 
stosownej decyzji administracyjnej. 

W przypadku powzięcia wiadomości o woli skierowania przez 
wojewodę lub Ministra Zdrowia osoby wchodzącej w skład or-
ganu samorządu zawodowego, należy wskazać właściwemu or-
ganowi, że zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. 
o samorządzie pielęgniarek i położnych, korzystają oni ze zwol-
nienia z pracy na czas pełnienia funkcji, wyjaśniając jednocze-
śnie, do kiedy obowiązuje mandat. Należy jednak zastrzec, że 
takie działanie może jedynie prowadzić do uznania przez organ 
właściwy, że skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii bę-
dzie niecelowe. 

Okoliczność sprawowania funkcji członka organu samorządu 
zawodowego nie stanowi przesłanki negatywnej skierowania do 
pracy przy zwalczaniu epidemii. Przy tym podkreślić należy, że 
zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorzą-
dzie pielęgniarek i położnych kadencja organu samorządu, która 
miałaby wygasnąć w trakcie stanu epidemii lub stanu zagrożenia 
epidemicznego podlega przedłużeniu do czasu wyboru organów 
izby na nową kadencję, jednak nie dłużej, niż do 60 dni od dnia 
odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

Joanna Lazer adwokat

Warszawa, dnia 13 listopada 2020 r. 

Lazer&Hudziak Adwokaci i Radcowie Prawni S.K.A.  
Biuro w Warszawie: ul. Pańska 98 lok. 105, 00-837 Warszawa  
tel. 536 007 001 www.lazer-hudziak.pl  kancelaria@lazer-hudziak.pl
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Z mojej praktyki

Z  mojej praktyki

Jako praktyk w zawodzie przyznaję, że pacjent pacjentowi nie 
równy. 

Każdy jest inny. Jednych lubimy mniej, innych bardziej, niektó-
rzy pozostają w pamięci, inni znów nie. Bywają i tacy, o których 
mogę powiedzieć - antypatyczni. Czasem zuchwali, wszystko-
wiedzący, kontrolujący, nieufni. 

Szczególnym przypadkiem są ludzie na stanowiskach, zarzą-
dzający zespołem, dla których sytuacja dostosowania się jest 
nowa i trudna do przyswojenia. Przywykli oni do wydawania 
dyspozycji, aniżeli do podporządkowania się. Niekiedy podkreś-
lają swój status słowami „czy pan wie kim ja jestem?”, lub „kim 
jest mój syn?”, jak gdyby należało się im od drzwi traktowanie 
szczególne i długi, czerwony dywan. Niektórzy pacjenci przyjeż-
dżają na oddział z etykietą „VIP”, lub z przykrą łatką człowieka 
trudnego, konfliktowego, roszczeniowego. 

Oczywiście do czasu. Do czasu, aż zdejmą spodnie (dosłownie) 
stojąc przed nami niemalże nadzy, bez protez zębowych i - jak 
gdyby zdjętym wraz z nimi - poczuciem pewności siebie. 

Oto ja - ubrany. 
Oto ty - nagi. 

Dzieli nas niemal wszystko. 
Oczywiście - niemal.

Nagość w szpitalu jest sytuacją szczególną. Odziera z poczucia 
kontroli. Dumni, zuchwali pacjenci spuszczają z tonu, chowając 
się za okrywającą ich ciało serwetą, wstydząc się naraz wszyst-
kiego - starszego wieku, ciała pełnego zmarszczek, lub nawet 
przeciwnie - nieoswojeni, nieśmiali, bronią swojej młodości, 
jędrności, a przede wszystkim - intymności. 

Będąc nagim czujemy się naraz bezbronnie, szczególnie w sy-
tuacji, gdy osoba z naszego otoczenia jest w ubraniu służbowym. 
Nie ma naówczas komfortu ucieczki, czy polemiki - wyższa ko-
nieczność zmusza do odsłonięcia się tak fizycznie, jak i psychicz-
nie. 
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Nagość zawstydza - tatuaże, pamiątki po przykrych wypad-
kach, blizny, niedoskonałości nigdy nie dość doskonałych kształ-
tów sprowadzają pacjenta do narożnika. Sytuacja codzienna dla 
nas, praktyków, tak całkiem aseksualna, a jednocześnie - tak 
pragmatycznie konieczna, napawa lękiem, a przy tym - nastraja 
pasywnie. 

Chory zgadza się, chcąc nie chcąc, na prezentację choroby: 
świadomość ciekawego podglądania ciała, dotykania, przekła-
dania, obmacywania, a czasem i zaskoczenia - „długo pani to 
hodowała?”, „a czemu pan wcześniej nie przyszedł?”, „ale to 
wielkie”, „nie wygląda to dobrze”... Wszystko w aurze nagości. 
Ba, kontakt ze szpitalem demaskuje absolutnie. 

Pacjent przyjeżdża na blok operacyjny nie tylko pozbawiony 
swojej prywatnej odzieży, ale i protez zębowych, co bywa - ku mo-
jemu zaskoczeniu - jeszcze większym problemem. Nic tak bardzo 
mnie nie dziwiło w kontekście intymności człowieka jak fakt, że 
kobiety, badane przez mężczyznę, który ocenia wielkość guza ich 
piersi, wstydziły się chyba najbardziej braku protez zębowych, 
aniżeli nagości ciała. Choćby leżąc, półnagie, na stole operacyj-
nym, zasłaniały do końca buzie, przepraszając za domniemany 
w ich postrzeganiu afront, jakim są usta bez zębów, które gorszą 
oglądających po stokroć bardziej, aniżeli gołe piersi, czy - po-
wiedzmy to sobie wprost - goła pupa. Brak protez zębowych był 
ostatnim bastionem poczucia godności człowieka, które broniły 
do końca - co tam nagość, ledwie chłód i nic więcej. Nagie dziąsła 
dowodziły zapewne czegoś znacznie poważniejszego - od tego 
bowiem momentu nie tylko widzę, ale i słyszę nagość. 

Nagość oraz bezbronność człowieka. Biznesmana, kierownika, 
księdza, pani prezes, nauczycielki, czy sprzedawczyni. Jest pani, 
czy pan naga. Nawet zakryta serwetą, słyszalnie naga. Jak po-
zbawiona laski, czy okularów. Słaba, bezbronna, zdana na łaskę 
i niełaskę medyków. Dopóki, rzecz jasna, nie włoży ona ponow-
nie zębów. Lecz do tego momentu - „róbcie ze mną, doktory, co 
trzeba”.

O ile nagość człowieka zdrowego, czy raczej - młodego za-
wstydza, o tyle nagość w wieku podeszłym, czy też w chorobie 
- obrzydza. Czy byliście państwo świadkiem przyjazdu na od-
dział pacjenta otyłego, zaintubowanego, nieprzytomnego, z ciała 

Z mojej praktyki
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którego odprowadzono kilka drenów oraz cewników? Jego ciało 
nabiera naówczas niebezpiecznych cech popsutego, czy psującego 
się raczej tworzywa. 

Nie raz i nie dwa widziałem transport ciężko chorych, półna-
gich w swojej chorobie, z wiszącymi piersiami, czy brzuchem, na 
które nikt nie zwracał uwagi. Nie raz słyszałem też komentarze, 
dowodzące, że człowiek, wraz z utratą władzy nad umysłem i cia-
łem, nabiera charakteru przedmiotu - ciężkiego, śmierdzącego, 
zwalistego, spoconego, z którego coś czasem się sączy, a czasem 
wypływa, jak to w przypadku usterki. Serweta, rzucona na ciało, 
uwalnia od dyskomfortu, jakim jest widok pierwotnie niepoko-
jący. 

Dystans, jaki nabiera człowiek przed choćby i samą świadomo-
ścią śmierci, czy umierania, jest cechą globalną XXI wieku. Taki 
postęp choroby odczłowiecza, napawa lękiem i zwykłą niechęcią. 
Nagość zamienia się wówczas w ostentację choroby. Kto by chciał 
na nią patrzeć? Przyjmuje się także, niestety, że starcza nagość nie 
razi nagiego, bo i nie daje on tego po sobie poznać. Nic bardziej 
mylnego. Ten ubrany na co dzień „w cebulkę” starzec był dawniej 
godnym mieszkańcem kraju, przy czym z wspomnianej godno-
ści odziera go czasem zarówno choroba, jak i renta, emerytura, 
kalectwo, czy może samotność. Nie zabierajmy im więcej, niż 
faktycznie musimy. 

Wiekowa uległość wynika najczęściej z braku silnej, nadanej 
im przez kulturę pozycji, a przecież nie zawsze tak było. Oczywi-
ście jest i druga strona medalu - część reprezentantów starszego 
pokolenia wydaje się sama znosić hamulce w przestrzeni własnej 
nagości i obyczajowości. 

Wraz z wiekiem, jak gdyby, więcej wypada. Ba, ja sam czułem 
się nieraz dość skrępowany, gdy chory z przesadną fantazją poka-
zywał mi więcej, niż trzeba. Znaleźliście się kiedyś w sytuacji, gdy 
przed zastrzykiem domięśniowym pacjent na prośbę nie tylko 
nieznacznie opuszcza spodnie, ale zrzuca je prawie do kostek? 
Bywają tym samym sytuację, w których swoboda zawstydza nas 
- kij, jak to mawiają, ma zawsze dwa końce.

Nagość wiąże się nierozerwalnie z intymnością człowieka i jego 
komfortem. Kto - pisząc wprost - widział ostatnio was nago? 
W ostatnim półroczu? Partner, może dziecko (i to przypadkiem)? 

Z mojej praktyki
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Ewentualnie lekarz. Niektórzy nie patrzą na siebie nago, inni 
nie znają wyglądu własnych, szczególnie intymnych części ciała. 

Kultura nie przyzwala na nagość. Zresztą nie tylko na nią. 
Niemile widziana jest fizjologia, którą uznajemy za publicznie 
przykrą, a która, z definicji, jest naturalna jak słońce i świat. Nie 
wypada, na przykład, puścić publicznie bąka, czy beknąć. Jakoś 
tak głupio się spocić, ba - nawet ziewnąć, bo nie wypada i już.

 Gdy płaczemy - skrywamy łzy, a gdy śmiejemy się - to nie za 
głośno. A przecież, z perspektywy dziecka, każda z wymienio-
nych wyżej czynności jest naturalna i ludzka, jak to tylko moż-
liwe. Nawet dwulatek zrozumie radość płynącą z bąka, podczas 
gdy śmiech niemowlęcia wzruszy rodzica do upublicznionych łez. 
Być może to, co tak razi w nagości tak z perspektywy pacjenta, 
jak i chorego, dowodzi utraty pierwotnych więzi międzyludzkich.

 Każdy pacjent jest wdzięczny za godne potraktowanie, które 
definiuję - na swój własny użytek - jako równorzędność w relacji. 
Oznacza to, że pan i pani jest dziś nie tylko celem działania, ale 
i członkiem zespołu terapeutycznego. I należy się panu / pani 
niekwestionowany przez nikogo fragment znajomej na co dzień 
godności, jaką być może świadoma zgoda na zabieg, informacja 
o charakterze czynności, okrycie nagości, gdy będzie konieczna, 
lub pozostawienie protez zębowych, o ile ich usunięcie nie będzie 
już obowiązkiem. Wszak mamy do czynienia z człowiekiem nie 
innym od siebie. Dziś ja jestem pielęgniarzem, pan pacjentem. 
Jutro ja będę klientem, a pan mechanikiem. Role szybko się zmie-
nią, nakazując nam stale mieć na uwadze pierwotny fundament 
naszego istnienia, oraz nawiązywania relacji, jakim jest człowie-
czeństwo. Wspólnota, co zabrzmi znów górnolotnie, gatunko-
wa. Świadomość konstrukcji z tych samych cegieł. Partnerstwo 
w życiu na jednej planecie.

Wyparcie godności człowieka w szpitalu przejawia się na wiele 
różnych sposobów. Widziałem pacjentów ubranych w nieomal 
przezroczyste, jednorazowe ubrania, lub w koszule o cztery nu-
mery za duże - gdzie dekolt sięgał łuków żebrowych. Widziałem 
chorych w długiej koszuli, bez spodni czy bodaj bielizny, gdy 
zabieg operacyjny dotyczył ręki i nie wymagał ich zdjęcia. Wi-
działem chorych odkrywanych bez słowa wyjaśnień, jak gdyby 

Z mojej praktyki
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badanie usprawiedliwiało złamanie protokołu dobrego zwyczaju 
i manier. 

Irytuje mnie obcesowe traktowanie najciężej chorych pacjen-
tów, jak i brak cierpliwości dla tych nieobytych w cierpieniu. 
A już najbardziej martwi mnie fakt, że im dłużej pracujemy 
z chorymi, tym bardziej nasiąkamy tą rażącą nas kiedyś obojęt-
nością, niechęcią, tym poczuciem zawracania nam głowy, czy 
utożsamianiem pacjenta z przeszkodą. Kolejne zadanie, kolejny 
wysiłek, a jutro to samo, i za rok to samo. 

Coraz dalej i dalej, pod górkę. 
Zanim więc my sami, z rutyną fachowca, ściągniemy z chorego 

kołderkę, zastanówmy się chwilę nad jego komfortem i nad tym, 
co jednym gestem zabieramy tak jemu, jak sobie.

Sebastian Kuklo  
plg. specj. Anestezjologii i intensywnej terapii  

mgr oligofrenopedagogiki 
e-mail: jawny23@o2.pl

Z mojej praktyki
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Informacje

S  
ARS-CoV-2

W sytuacji nadzwyczajnej dla Państwa bezpieczeństwa, 
w związku z aktualnie panującą sytuacją epide-
miologiczną w  Polsce oraz mając na uwadze dzia-
łania prewencyjne mające na celu zapobieganie 
rozprzestrzenianiu się zakażenia koronawirusem 
SARS-CoV-2, a jednocześnie dla zabezpieczenia płyn-
ności działania OIPiP w Białymstoku informujemy,  
iż praca w Izbie odbywa zgodnie z zaleceniami PIP i GIS 
i Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwią-
zaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID 19 i innych chorób zakaźnych wy-
wołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 374 z późn. zm.)

Przewodnicząca ORPiP w Białymstoku 
Cecylia Dolińska

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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B 
iuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

Prosimy o załatwianie spraw drogą telefoniczną

Godziny pracy biura
od poniedziałku do piątku 7³⁰-15³⁰

Sekretariat: tel.: 85 747 00 16 w. 32 & kom: 510 835 623
Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska tel.: 603 983 457
Sekretarz ORPiP Beata J. Olejnik tel.: 505 854 995 
Księgowość: tel.: 85 747 00 16 w. 36
Radca Prawny: tel.: 510 835 668,

lub pocztą e-mailową: izba@oipip.bialystok.pl
albo listownie: M. Skłodowskiej-Curie 12/19, 15-097 Białystok

Istnieje także ewentualność możliwość pozostawienia kore-
spondencji w uruchomionej skrzynce podawczej w siedzibie 
Izby. Dokumenty pozostawione w Izbie lub dostarczone drogą 
listowną przetrzymywać będziemy w 72 godz. kwarantannie.

Ponadto informujemy, iż do odwołania bezwzględnie 
wstrzymuje się wpłaty i wypłaty gotówkowe w kasie OIPiP 
w Białymstoku. Prosimy o regulowanie płatności w formie 
przelewów na konto OIPiP w Białymstoku:

21 1020 1332 0000 1702 0026 1180

W sytuacjach wyższej konieczności związanej z działalnoś-
cią samorządową Izby, załatwianie spraw z udziałem intere-
santów dopuszczalne jest jedynie, jeżeli sprawa ma charakter 
pilny i brak jest możliwości załatwienia jej „na odległość”, po 
uzgodnieniu telefonicznym lub e-mailowym.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia, ale troska o zdrowie 
naszych członków, interesantów i pracowników jest dobrem 
najwyższym.

Przewodnicząca ORPiP w Białymstoku 
Cecylia Dolińska

Informacje
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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 Bia-
łymstoku przypomina o obowiązku i zwraca się z prośbą 
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 dyp-
lomu 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 informac-
ja 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



160

Biuletyn nr 116/2020    e-wersja    projekt graficzny i skład © CF    kij  mob. +48 601 669 399

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 2021
   4 maja 2021
   4 czerwca 2021
 24 grudnia 2021
Sobota pracująca 26 czerwca 2021

Podstawa prawna:
Art. 129 § 1 oraz Art. 130 § 2 Kodeksu pracy

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


