
Zasady organizacji pracy pielęgniarki poz, położnej poz w stanie zagrożenia 
epidemiologicznego podczas udzielania świadczeń w miejscu zamieszkania 

pacjenta oraz w gabinecie pielęgniarki poz 

 

Praca pielęgniarki poz i położnej poz to permanentne bliskie kontakty dla COVID -19 
ponieważ: 

• pielęgniarka poz i położna poz podczas udzielania świadczeń przebywa z pacjentem w 

warunkach domowych dłużej niż 15 minut w odległości mniejszej niż 2 metry (np. 

zmiana opatrunku owrzodzeń goleni z kompresjoterapią to minimum 30 minut, 

odleżyny itp.), 

• pielęgniarki poz mimo minimalizacji wizyt udzielają świadczeń pacjentom obłożnie i 

przewlekle chorym, po leczeniu szpitalnym, chorym nie samodzielnym z deficytem 

opieki ze strony rodziny, 

• położne poz udzielają świadczeń po leczeniu szpitalnym, po porodzie oraz realizują 

wizyty patronażowe – są minimalizowane, ale konieczne,  

• pielęgniarki i położne poz to osoby 55+ obciążone często chorobami przewlekłymi, 

leczone onkologicznie. 

 

Wizyta w miejscu zamieszkania, wizyta w gabinecie pielęgniarki poz, położnej poz: 

• jest realizowana w przypadkach koniecznych jako ciągłość procesu pielęgnacji, 

leczenia  lub nowo zgłoszona po poradzie telefonicznej, 

• realizowana z zabezpieczeniem w środki ochrony osobistej. 

W celu zabezpieczenia zasobów kadrowych zalecamy zmianę organizacji pracy: 

• pojedyncze dyżury w gabinetach pielęgniarek i położnych poz,  

• minimalizacja bezpośrednich kontaktów,  

• wskazana jest współpraca również z innym pracownikami przychodni w formie 

telefonicznych kontaktów, 

• w miarę możliwości pielęgniarki poz i położne poz będące w grupie podwyższonego 

ryzyka zakażenia, przesunąć do zadań bez bezpośredniego kontaktu z pacjentem 

zainfekowanym, 

• objąć kwarantanną pielęgniarki poz, położne poz po bliskim kontakcie z pacjentem 

objawowym, 

• w przypadku pielęgniarki udzielającej świadczeń w poz jednocześnie jako 

rejestratorki, pielęgniarki gabinetu zabiegowego lekarza rodzinnego oraz pielęgniarki 

poz/rodzinnej – wskazanym jest przesunięcie tylko do wykonywania zadań na jednym 

stanowisku pracy, 

• w razie braków kadrowych na bieżąco zmieniać harmonogram pracy, 



• konieczna jest koordynacja pomiędzy lecznictwem zamkniętym, a poz w przypadku 

przekazania pacjenta do domu po leczeniu zachowawczym, zabiegowym w szpitalu 

lub po pacjentki porodzie: 

o szpital powinien nawiązać kontakt z pielęgniarką poz, położną poz, którą 

wybrał pacjent, z wyprzedzeniem celem przygotowania się na przejęcie opieki 

nad pacjentem w środowisku domowym,  

o przy przyjęciu pacjenta do szpitala, w wywiadzie konieczne jest pozyskanie 

informacji czy ma wybraną pielęgniarkę poz, położną poz – jeśli nie – 

zobowiązać rodzinę do wypełnienia tej formalności w celu zabezpieczenia 

opieki po powrocie pacjenta do domu, 

o położne pracujące w oddziałach szpitalnych i jednocześnie w środowisku, 

powinny ograniczyć wejścia do domu pacjentek. 

 

 

Pielęgniarki poz i Położne poz – bądźcie czujne, nie zapominajcie o sobie, 

monitorujcie swój stan zdrowia. W POZ nie ma kto nas zastąpić. 


