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W	aktualnych	czasach	poszukiwanie	okruchów	nor-
malności	zaczyna	się	ocierać	o	granice	wariactwa.	Kie-
dy	cały	personel	medyczny	skupia	się	na	walce	z	pan-
demią	–	niestety	otaczający	nas	świat	sprzyja	także	
walce	ze	zdrowym	rozsądkiem.

I	tak	namnożyła	się	cała	masa	pseudoekspertów,	któ-
rzy	potępiają	wszelkie	szczepienia	ochronne,	a	zwłasz-
cza	antycovidowe.	 I	 tak	pracownicy	ochrony	 zdrowia	
zamiast	skupić	się	na	wykonywaniu	działań	profilak-
tycznych	–	 część	 swoich	 sił	muszą	 spożytkować	 na	
pseudodyskusje	i	sprostowania	zaniepokojonych	pa-
cjentów	i	podopiecznych	-	którzy	zostają	zainfekowa-
ni	głupotą	przez	„ekspertów”,	którzy	swoją	edukację	
biologii	zakończyli	na	etapie	szkoły	podstawowej	-	a	
o	medycynę	nigdy	się	nie	otarli.	Zdumiewające	jed-
nak,	 że	w	 dobie	 łatwego	 rozprzestrzeniania	 się	 ko-
munikatów	w	mediach	 społecznościowych	-	 łatwiej	
docierają	 negatywne	 informacje	 niż	 przekazywana	
wiedza-	nawet	w	formie	przystępnych	obrazków.	Być	
może	wynika	to	z	braku	komunikacji	między	perso-
nelem	medycznym	a	pacjentami?

Do	zamierzchłej	przeszłości	należy	etap	medycyny,	
kiedy	lekarz	wygłaszał	diagnozy	po	łacinie	i	były	one	
zrozumiałe	tylko	dla	wtajemniczonych	w	arkana	wie-
dzy	medycznej.	Pacjentowi	nie	wolno	było	o	nic	py-
tać.	Musiał	poddać	się	wszelkim	procedurom	diagno-
stycznym	i	zabiegom	leczniczym,	a	zgodę	ogólną	na	
to	wszystko	podpisywał	już	niczym	cyrograf	–	w	dniu	
przyjęcia	do	szpitala-	choć	czasem	na	tym	etapie	ani	
on,	ani	personel	medyczny	nie	wiedzieli	co	mu	dolega.

Doczekaliśmy	się	n o r m a l n o ś c i –	prawo	za-
częło	chronić	pacjenta.	Ma	on	możliwość	zadawania	
pytań	i	prawo	do	otrzymywania	rzetelnych	informa-
cji.	Ma	prawo	do	współdecydowania	o	swoim	zdrowiu	
i	sposobach	leczenia…

Niestety	okazuje	się	,że	część	pacjentów	bardziej	ufa	
„Doktor	Google”	czy	„Profesor	Opera”-	niż	pracowni-
kowi	ochrony	zdrowia,	który	siedzi	przed	nim	i	próbu-
je	przekonać	do	popartych	wiedzą	i	praktyką	zabiegów	
medycznych,	np.	do	szczepienia,	które	ochroni	przed	
poważnym	zachorowaniem	czy	śmiercią.

W	ostatnich	tygodniach	Samorząd	Zawodowy	Pie-
lęgniarek	 i	 Położnych	 zmuszony	 walczyć	 jest	 o	 nor-
malność	z	nowymi	przepisami	uchwalonymi	na	wnio-
sek	Ministra	Zdrowia	przez	Sejm	dotyczącymi	zatrud-
niania	obcokrajowców	spoza	UE	legitymujących	się	po-
siadaniem	dyplomu	określonego	zawodu	medycznego.	
Kuriozalny	jest	fakt,	że	do	pracy	w	Polsce	mogą	zostać	
przyjęci	decyzją	urzędnika	cudzoziemcy	bez	znajomo-
ści	języka	polskiego…	Jak	to	może	wpłynąć	na	komu-
nikowanie	się	z	pacjentami?	Może	Ministerstwo	Zdro-
wia	postanowiło	powrócić	do	czasów	łaciny…	tyle,	że	
teraz	bardziej	na	topie	może	być	język	ukraiński	czy	ro-
syjski.	Cudzoziemiec	skierowany	do	pracy	w	podmiocie	
leczniczym	dostanie	opiekuna	w	postaci	polskiego	me-
dyka,	który	ma	nadzorować	pracę	tego	pierwszego.	Ale	
rodzi	się	pytanie	o	wzajemną	komunikację:	jeśli	polska	
pielęgniarka	nie	będzie	znała	np.	języka	gruzińskiego	to	
jak	może	być	mentorem	dla	nawet	najlepiej	wykształ-
conej	pielęgniarki	z	Gruzji?	I	jak	pielęgniarka	z	Ukrainy	
ma	wypełniać	polską	dokumentację	medyczną	alfabe-
tem	łacińskim	skoro	całe	dotychczasowe	życie	zawodo-
we	posługiwała	się	cyrylicą?

W dzisiejszych czasach zarazy zanosi się na 
to, że n o r m a l n o ś ć będzie sprzedawana 
na receptę. Na szczęście wypisywaną w języku 
polskim…

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Poznaniu życzę wszystkim Pracownikom 
Ochrony Zdrowia oraz Pacjentom, aby ich decy-
denci nie oddalali się od Krainy Normalności. I oby-
śmy wszyscy dążyli do lepszej komunikacji w walce 
z wszelką zarazą…także bezmyślności!

Z	 wyrazami	 szacunku	 dla	 Wszystkich	 Pielęgnia-
rek	i	Położnych	tkwiących	na	posterunkach	placówek	
ochrony	zdrowia!

Tomasz Kaczmarek
Wiceprzewodniczący ORPiP w Poznaniu VII Kadencji
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Naczelna	Rada	Pielęgniarek	i	Położnych	zwraca	się	o	
pilne	podjęcie	działań	w	kierunku	równego	traktowa-
nia	świadczeniodawców	w	POZ,	uwzględnienie	finan-
sowania	w	formie	nowej	stawki	tzw. fee for service,	któ-
ra	będzie	miała	zastosowanie	dla	każdego	pacjenta	z	
dodatnim	wynikiem	testu	w	kierunku	SARS	CoV-2,	ob-
jętego	opieką	przez	pielęgniarkę	i	położną	POZ.
Pacjenci	z	dodatnim	wynikiem	na	obecność	korona-

wirusa	to	w	większości	pacjenci	z	chorobami	współist-
niejącymi,	którzy	w	trakcie	terapii	wymagają	i	będą	wy-
magali	udzielania	świadczeń	przez	pielęgniarki	i	położ-
ne	POZ.	Obecnie	pielęgniarki	i	położne	POZ	otrzymują	
zlecenia	na	realizację	świadczeń	u	pacjentów	pozostają-
cych	w	kwarantannie,	a	wymagających	zachowania	cią-
głości	 leczenia	i	pielęgnacji,	co	wiąże	się	ze	zwiększo-
nym	 zagrożeniem	 epidemicznym	 oraz	 zwiększonymi	
kosztami	zapewnienia	odpowiednich	środków	ochrony	
osobistej	zgodnie	z	obowiązującymi	wytycznymi.
Wytyczne	konsultanta	krajowego	w	dziedzinie	pielę-

gniarstwa	rodzinnego	do	stosowania	przez	pielęgniar-
ki	POZ	w	czasie	epidemii	wirusa	SARS	CoV-2	zmienio-
ne	 z	 dniem	 2	 lipca	 2020r.	 zawierają	 zapis:	 zaleca się 
aby wizyta trwała możliwie jak najkrócej. O czasie wizy-
ty decyduje pielęgniarka po uprzednim zebraniu wywiadu 
z pacjentem lub rodziną mając na uwadze stan pacjen-
ta oraz zaplanowane czynności do zrealizowania.	Nie	ma	
możliwości	wyegzekwowania	tego	zapisu	przez	pielę-
gniarki	POZ,	ponieważ	niektórzy	 lekarze	POZ	wysta-
wiają	skierowania	na	realizację	świadczeń,	których	cza-
sookres	to	niekiedy	kilka	godzin,	np.	wykonanie	wlewu	
kroplowego.	Lekarze	POZ	nie	biorą	pod	uwagę	zagroże-
nia	epidemicznego.
Lekarze	POZ	w	zakresie	teleporady	wystawiają	zle-

cenia	lekarskie	dla	pacjenta,	które	muszą	być	zrealizo-
wane	przez	pielęgniarkę	POZ	w	miejscu	zamieszkania	
tego	pacjenta.	Wykonanie	zlecenia	lekarskiego	wyma-
ga	osobistego	kontaktu	pielęgniarki	 i	położnej	POZ	z	
pacjentem,	np.	w	sytuacji	trudno	gojących	się	ran,	od-
leżyn,	długoterminowej	terapii	w	formie	iniekcji,	coraz	
liczniej	 zlecanych	wlewów	kroplowych	 i	 ciągłości	 le-
czenia	po	hospitalizacji.
Tym	 samym	 zachodzi	 istotna	 różnica	 w	 realizacji	

zadań	przez	lekarza	POZ	pracującego	co	do	zasady	on-
line,	a	pielęgniarkę	POZ	czy	położną	POZ.	Pielęgniar-
ki	 i	 położne	 POZ	w	 zdecydowanej	 większości	 należą	
do	grupy	wysokiego	ryzyka	ze	względu	na	bezpośred-
ni	kontakt	z	pacjentem	i	jego	najbliższym	otoczeniem.	
Dodatkowo	należy	podkreślić	średnią	wieku	w	grupie	
pielęgniarek	i	położnych	pracujących	w	POZ	oraz	za-
chorowalność	w	tej	grupie	zawodowej.

Taka	sytuacja	faktyczna	budzi	niepokój	wśród	śro-
dowiska	pielęgniarek	i	położnych	POZ.	Ich	praca	jest	
inaczej	wyceniana	przez	NFZ	niż	praca	lekarza	co	do	
zasady	wykonywana	w	gabinecie	bez	koniczności	oso-
bistego	kontaktu	z	pacjentem.
Będąc	 zawodem	 zaufania	 publicznego	 i	 mając	 na	

uwadze	 zdrowie	 i	 życie	 pacjentów,	 jesteśmy	 gotowi	
do	wykonywania	pracy	w	ekstraordynaryjnej	sytuacji	
epidemiologicznej	-	jednak	żądamy	szacunku	dla	na-
szej	pracy	i	przestrzegania	generalnej	zasady	wyrażo-
nej	w	art.	134	ust.	1	ustawy	z	dnia	27	sierpnia	2004r.	o 
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych (t j. Dz. U. z 2020r., poz. 1398): Art. 134. 
[Równe traktowanie świadczeniodawców]

1. Fundusz jest obowiązany zapewnić równe trakto-
wanie wszystkich świadczeniodawców ubiegających się o 
zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowot-
nej i prowadzić postępowanie w sposób gwarantujący za-
chowanie uczciwej konkurencji.
Pogłębiająca	 się	w	naszym	 środowisku	 frustracja	 i	

niezrozumienie	 różnicowania	 członków	zespołu	POZ	
grozi	rezygnacją	z	pracy	dużej	grupy	pielęgniarek	i	po-
łożnych	POZ	będących	w	wieku	emerytalnym.
Trzeba	 ponadto	 zauważyć,	 że	 w	 sytuacji	 epidemii	

wiele	 laboratoriów	 diagnostycznych	 zaprzestało	 po-
bierania	 krwi	w	miejscu	 zamieszkania	 pacjenta	 (tłu-
macząc	to	zagrożeniem	i	kosztami	związanymi	z	za-
bezpieczeniem	w	 środki	 ochrony	osobistej),	 co	 spra-
wiło,	że	świadczenie	i	koszty	z	nim	związane	są	prze-
rzucane	 na	 pielęgniarki	 POZ.	 Tu	 zwracamy	 ponow-
nie	uwagę	na	istotny	fakt	-	gdy	w	przypadku	udzielo-
nej	przez	lekarza	POZ	teleporady	zachodzi	konieczność	
wykonania	badań	laboratoryjnych,	obowiązkiem	świad-
czeniodawcy	 jest	 organizacja	pobrania	materiałów	do	
badań	diagnostycznych	i	ich	transport	zgodnie	z	prze-
pisami	 wydanymi	 na	 podstawie	 art.	 17	 ust.	 4	 usta-
wy	z	dnia	27	lipca	2001r. o diagnostyce laboratoryjnej 
(t.	j.	Dz.	U.	z	2019r.,	poz.	849	ze	zm.).	Obecnie	obowią-
zujący	 stan	prawny	nie	 reguluje	 jednoznacznie	kwe-
stii	 związanych	 z	 przewozem	 materiału	 pobranego	
w	celu	badań	diagnostycznych	od	pacjenta	w	warun-
kach	domowych.	Nieprecyzyjne	przepisy	sugerują,	że	
wszelkie	 obowiązki	 w	 zakresie	 transportu	 obciążają	
świadczeniodawcę	w	zakresie	przedmiotowym	zawar-
tej	umowy	z	Narodowym	Funduszem	Zdrowia.	Zgod-
nie	z	postanowieniami	umowy	europejskiej,	która	do-
tyczy	 międzynarodowego	 przewozu	 drogowego	 to-
warów	 niebezpiecznych	 (ADR),	 transport	 materia-
łów	do	badań	diagnostycznych	ma	obywać	się	specjal-
nym,	do	tego	celu	przeznaczonym	transportem.	Nato-

Stanowisko nr 44
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Stanowisko nr 44 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 października 2020r.

w sprawie równego traktowania świadczeniodawców w Podstawowej Opiece Zdrowotnej
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miast	transport	materiałów	zakaźnych	może	odbywać	
się	samochodem	specjalnie	do	tego	celu	nieprzystoso-
wanym	wyjątkowo,	gdy	istnieje	znikome	prawdopodo-
bieństwo,	że	materiały	te	zawierają	patogeny.	Zgodnie	
z	art.	9	ust.	 7	ustawy	z	dnia	19	sierpnia	2011r.	o prze-
wozie towarów niebezpiecznych	(t.	j.	Dz.	U.	z	2020r.,	poz.	
154)	 organem	właściwym	 dla	 określenia	 w	 sprawach	
warunków	przewozu	materiałów	zakaźnych	jest	mini-
ster	właściwy	do	spraw	zdrowia	—	postulat	de lege fe-
renda	—	wnosimy o PILNE przygotowanie warun-
ków przewozu.
Naczelna	 Rada	 Pielęgniarek	 i	 Położnych	 stoi	 na	

stanowisku	utrzymania	finansowania	w	formie	opłat	jed-
nostkowych	 wizyt	 patronażowych	 oraz	 wizyt	 edukacji	
przedporodowej	realizowanych	przez	położne	POZ	wo-
bec	ciężarnych	i	położnic	za	pomocą	środków	teleinfor-
matycznych.	Zalecenia	dla	położnych	POZ	konsultanta	
krajowego	w	dziedzinie	pielęgniarstwa	ginekologicznego	
i	położniczego	dr	hab.	n.	o	zdr.	Grażyny	Iwanowicz-Pa-
lus	w	stanie	epidemii	wirusa	SARS-CoV-2	wywołujące-
go	chorobę	COVID-19	określają:	Porady i wizyty z wy-
korzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych 
systemów łączności mogą być udzielanie wyłącznie w 
sytuacji, gdy zakres niezbędnych czynności do zrealizo-
wania na rzecz pacjentki i jej dziecka, nie wymaga oso-
bistej obecności położnej. Powyższe zalecenia wskazu-
ją na wykorzystanie różnego rodzaju środków teleinfor-
matycznych z możliwością wykorzystania wizji i fonii, 
a nie jedynie telefonu.
Wykorzystanie	tych	środków	staje	się	wręcz	niezbęd-

ne	w	codziennej	pracy	położnej	POZ	w	warunkach	za-
grożenia	 epidemicznego,	 zważywszy	na	 fakt	 koniecz-
ności	minimalizowania	 ryzyka	 infekcji	COVID-19	po-

przez	ograniczenie	do	niezbędnego	minimum	osobi-
stych	kontaktów	z	pacjentkami.
Na	 położne	 POZ,	 jako	 jedynych	 świadczeniodaw-

ców,	 został	 nałożony	 obowiązek	 uwiarygodnienia	
wykonania	 świadczenia	 podpisem	 podopiecznej.	 W	
tej	 sytuacji	 położna	 POZ	 powinna	 udokumentować	
udzieloną	 poradę	 za	 pomocą	 środków	 teleinforma-
tycznych	w	dokumentacji	medycznej	pacjenta.
Biorąc	powyższe	pod	uwagę,	Naczelna	Rada	Pielę-

gniarek	i	Położnych	zwraca	się	o pilne podjęcie dzia-
łań legislacyjnych,	mających	na	celu	zagwarantowa-
nie	równego	traktowania	świadczeniodawców	w	POZ	
poprzez:
–	 wzrost	stawek	kapitacyjnych,	biorąc	pod	uwagę	

systematyczny	wzrost	stawki	lekarza		POZ
–	 zróżnicowanie	w	sposobie	finansowania	wskaź-

ników	wiekowych	w	populacji	objętej	opieką
–	 zapewnienie	zwiększonego	finansowania	w	okre-

sach	 wzmożonej	 zachorowalności	 na	 infekcje	
dróg	 oddechowych,	 analogicznie	 tak,	 jak	 to	wy-
stępuje	w	świadczeniach	lekarza	POZ,

–	 zapewnienie	wzrostu	wyceny	świadczenia	-	an-
kieta	profilaktyki	gruźlicy,

–	 wprowadzenie	wyceny	porady	pielęgniarki	POZ	
i	położnej	POZ,

–	 zapewnienie	finansowania	na	wdrożenie	EDM,	
co	ma	miejsce	w	sytuacji	lekarzy	POZ.

Wiceprezes NRPiP
Mariola Łodzińska

Sekretarz NRPiP 
Joanna Walewander

Odpowiedź Prezesa NFZ na Stanowisko nr 44 NRPiP
w sprawie równego traktowania świadczeniodawców w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

W	 odpowiedzi	 na	 pismo	 z	 dnia	 16	 październi-
ka	2020r.	 znak:	NIPiP-NRPiP-DS.015.191.2020.MT	
dotyczącego	 Stanowiska	 w	 sprawie	 równego	 trak-
towania	świadczeniodawców	w	Podstawowej	Opie-
ce	Zdrowotnej,	 podjętego	na	posiedzeniu	NRPiP	 z	
dnia	15	października	2020r.,	proszę	o	przyjęcie	na-
stępujących	wyjaśnień.
1.	 Zgodnie	 z	 obowiązującymi	 przepisami	 warun-

kiem	zawieranie	umów	z	NFZ	jest	zakres	świad-
czeń	zatwierdzony	przez	Ministra	Zdrowia.	Na	
ich	podstawie	Prezes	NFZ	określa	warunki	 re-
alizacji	umów	dla	 świadczeniodawców	m.in.	w	
podstawowej	 opiece	 zdrowotnej.	 Propozycja	
nowego	 sposobu	 finansowania	 świadczeń	 re-
alizowanych	przez	pielęgniarki	i	położne	poz	w	
postaci	zapłaty	za	każde	świadczenie	udzielone	
pacjentom	 z	 dodatnim	wynikiem	 testu	w	 kie-

runku	SARS	CoV-2	objętego	opieką	w	tzw.	„sys-
temie fee for service”	leży	poza	kompetencjami	
Prezesa	Funduszu	 i	wymaga	działań	 ze	 strony	
Ministerstwa	Zdrowia.

2.	Opłata	ryczałtowa	za	utrzymanie	stanu	gotowo-
ści	do	udzielania	świadczeń	w	reżimie	sanitar-
nym	 uwzględniającym	 wprowadzenie	 na	 tery-
torium	 Rzeczypospolitej	 Polskiej	 stanu	 zagro-
żenia	 epidemicznego,	 a	 następnie	 stanu	 epi-
demii,	wynosi	3%	wartości	 świadczeń	udzielo-
nych	 po	 dniu	 30	 czerwca	 2020r.	wynikającej	 z	
rachunku	za	dany	okres	sprawozdawczy	i	zosta-
ła	określona	w	zarządzaniu	Prezesa	Narodowe-
go	Funduszu	Zdrowia	Nr	140/2020/DSOZ	z	dnia	
10	września	2020r.	w	sprawie	zasad	sprawozda-
wania	 oraz	 warunków	 rozliczania	 świadczeń	
opieki	zdrowotnej	związanych	z	zapobieganiem,	

Warszawa,	12.11.2020

Pani
Mariola Łozińska
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
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przeciwdziałaniem	i	zwalczaniem	COVID-19	ze	zm.	
Dotyczy	 to	 wszystkich	 podmiotów,	 wpisanych	 do	
wykazu	przez	dyrektorów	OW	NFZ,	o	których	mowa	w	
art.	7	ust.	1	ust.	3	ustawy	z	dnia	2	marca	2020r.	o	szcze-
gólnych	rozwiązaniach	związanych	z	zapobieganiem,	
przeciwdziałaniem	 i	 zwalczaniem	COVID-19,	 innych	
chorób	zakaźnych	oraz	wywołanych	nimi	sytuacji	kry-
zysowych	(Dz.	U.	poz.	1872	t.j.).	Dotyczy	to	zatem	za-
równo	lekarzy	jak	i	pielęgniarek	czy	położnych	w	poz.

3.	Wytyczne	Konsultanta	Krajowego	w	dziedzinie	pie-
lęgniarstwa	rodzinnego	p.	Beaty	Ostrzyckiej	z	dnia	
2	 lipca	 2020r.,	 zawierają	 jednoznaczne	wskazanie	
by	wizyty	domowe	odbywały	się	tylko	w	przypad-
kach	uzasadnionych	z	uwzględnieniem	komunika-
cji/rozmowy	z	lekarzem	zlecającym.	Prezes	Fundu-
szu	nie	 ingeruje	w	zasadność	 i	w	miejsce	wykony-
wania	 zabiegów	medycznych	w	 przypadku	 zmiany	
stanu	 zdrowia	 pacjenta.	 Proponuję	 by	 nastąpiło	
uzgodnienie	 stanowisk	 konsultantów	w	 dziedzinie	
medycyny	rodzinnej	w	określeniu	warunków	reali-
zacji	podawania	dożylnych	wlewów	kroplowych	wy-
kluczające	 nadmierne	 ich	 zlecanie	 w	 czasie	 trwa-
jącej	pandemii	a	 także	 jak	najszybsze	przekazanie	
ich	 do	 realizacji,	 jako	 zaleceń	dla	 lekarzy	 i	 pielę-
gniarek,	w	odrębnym	dokumencie	dla	realizatorów	
świadczeń.

4.	Trwający	 czas	pandemii	 jest	wyjątkowy	pod	wzglę-
dem	przestrzegania	zasad	postępowania	epidemio-
logicznego.	Podstawą	wszelkich	działań	pielęgniar-
ki	 jest	postępowanie	 zgodne	z	wytycznymi	 i	 reko-
mendacjami	oraz	aktualną	wiedzą	medyczną.	Zgod-
nie	z	nimi	nie	ma	możliwości	obciążania	pielęgnia-
rek	i	położnych	realizujących	świadczenia	w	poz	za-
daniami	laboratoriów	czy	transportu	przewozowe-
go.	Są	 to	działania	niedozwolone	podlegające	ne-
gatywnej	weryfikacji.	Jednocześnie	zgodnie	z	zasa-
dami	postepowania	przyjętymi	przez	Ministerstwo	
Zdrowia	w	Strategii	walki	z	pandemią	COVID-19-
strategia	jesień	2020,	lekarz	POZ	w	przypadku	po-

dejrzenia	 zachorowania	 na	 Covid-19	 u	 pacjenta	
przebywającego	w	domu,	bez	możliwości	porusza-
nia	się	i	przemieszczania	do	punktu	wymazowego,	
zawiadamia	Wojewódzką	Stację	Sanepid.	W	struk-
turze	organizacyjnej	WSSE	wydzielono	stanowisko	
koordynatora,	który	przyjmując	zlecenie	na	pobra-
nie	wymazu	kieruje	indywidualnie	karetkę	z	zespo-
łem,	który	ma	uprawnienia	oraz	jest	wyposażony	w	
materiały	ochronne	do	pobranie	wymazu	i	przewie-
zienia	próbki	do	badania	do	laboratorium	posiadają-
cego	akredytację	MZ.	W	tak	przyjętym	przez	Mini-
sterstwo	Zdrowia	i	inne	instytucje	ochrony	zdrowia	
nie	istnieje	konieczność	by	pielęgniarki	POZ	pobie-
rały	 materiał	 zakaźny	 i	 go	 transportowały	 celem	
wykonania	badania.

W	przypadku	występowania,	opisanych	w	Stanowisku	
niewłaściwych	praktyk,	proszę	o	zgłaszanie	ich	instytucji	
nadzoru	epidemiologicznego	oraz	wojewódzkich	konsul-
tantów	dziedzinowych	jako	nieprawidłowości	w	postępo-
waniu	z	materiałem	zakaźnym.
W	związku	ze	zgłaszanymi	w	przedmiotowym	Stano-

wisku,	w	ogólnej	formie,	postulatami	finansowymi	tj.:
–	 zróżnicowanie	w	 sposobie	 finansowania	wskaźni-

ków	wiekowych	w	populacji	objętej	opieką,
–	 wprowadzenie	wyceny	porady	pielęgniarki	i	położ-

nej poz ,
–	 zwiększenie	wyceny	poszczególnych	świadczeń	np.	

w	profilaktyce	gruźlicy,	czy	wzrostu	zachorowania	
na	grypę,	itp.,

informuję,	że	właściwym	jest	podjęcie	w	trybie	pilnym,	
szczegółowych	prac	we	współpracy	 z	MZ	oraz	AOTM	w	
celu	określenia	szczegółowego	katalogu	i	wartości	świad-
czeń	zdrowotnych,	realizowanych	przez	pielęgniarki	i	po-
łożne	również	w	formie	teleporad	i	wizyt	domowych.	Na	
ich	podstawie	zostaną	opracowane	produkty	do	rzetelne-
go,	finansowego	rozliczenia	przez	Fundusz.

Z poważaniem,
Filip Nowak

p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
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Naczelna	Rada	Pielęgniarek	i	Położnych	kieruje	wniosek	
do	Komisji	Zdrowia	Senatu	RP	o	ujęcie	w	sprawozdaniu	Ko-
misji	Zdrowia	Senatu	RP	do	uchwalonej	przez	Sejm	27	listo-
pada	2020r.	ustawy	o	zmianie	niektórych	ustaw	w	celu	za-
pewnienia	 w	 okresie	 ogłoszenia	 stanu	 zagrożenia	 epide-
micznego	 lub	 stanu	epidemii	 kadr	medycznych	 (druk	 sej-
mowy	763,	776	i	776A;	druk	senacki:	279)	poprawek	doty-
czących	procedury	dostępu	do	wykonywania	zawodu	pielę-
gniarki	i	położnej	dla	osób,	które	posiadają	dyplomy	uzyska-
ne	w	państwach	trzecich	nienależących	do	Unii	Europejskiej	
zmierzających	do	zaniechania	przyjęcia	tej	regulacji	a	do	Se-
natu	RP	o	przyjęcie	wskazanych	powyżej	poprawek	z	uwa-
gi	na	zagrożenie	dla	pacjentów	oraz	godność	naszych	zawo-
dów	i	naruszenie	autonomii	samorządu	zawodowego.
Wobec	powyższego	wnosimy	o	przyjęcie	następujących	

poprawek:
1)	 odrzucenie	art.	11	pkt.3),
2)	 odrzucenie	art.	8	pkt.	1),	w	zakresie	w	jakim	odnosi	

się	do	pielęgniarek	 i	położnych,	 tj.	poprzez	wykre-
ślenie	pkt.	2	w	ust.	4	dodawanego	do	art.	5	ustawy	z	
dnia	15	kwietnia	2011r.	o	działalności	leczniczej	(Dz.	
U.	z	2020r.	poz.	295,	567	i	1493)

3)	 odrzucenie	art.	25	w	zakresie,	w	jakim	odnosi	się	do	
samorządu	 zawodowego	 pielęgniarek	 i	 położnych,	
tj.	 poprzez	 wykreślenie	 z	 niego	 słów:	 „oraz	 pielę-
gniarek	i	położnych”.

UZASADNIENIE:
Przedmiotowa ustawa przyjęta przez Sejm RP za-

kłada, że cudzoziemcy spoza UE, którzy odbyli szko-
lenie pielęgniarskie lub dla położnych poza UE będą 
mogli zgodnie z ustawą pracować w Polsce przez 
okres 5 lat. Nie będą jednak musieli przejść procedury 
przyznania prawa wykonywania zawodu na dotych-
czasowych zasadach wyrażonych w art. 35 ustawy z 
15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

Są to rozwiązania bezterminowe, a nie jak sugeru-
je tytuł ustawy epizodyczne, nadzwyczajne oraz prze-
widziane wyłącznie na czas epidemii.

Znajomość języka polskiego w zakresie niezbęd-
nym do wykonywania czynności zawodowych będzie 
potwierdzać się oświadczeniem pisemnym kandyda-
ta bez zdawania egzaminu.

Ponadto,	Minister	Zdrowia	samodzielnie	nawet	bez	opi-
nii	samorządu	zawodowego	pielęgniarek	 i	położnych	bę-
dzie	 decydować,	 jakie	 dokumenty	 są	 niezbędne,	 by	 kan-
dydat	do	członkostwa	w	Naszym	Samorządzie	potwierdził	
swoje	 kompetencje	 i	 kwalifikacje,	 co	 stanowi	 naruszenie	

posiadającej	gwarancje	konstytucyjne	autonomii	samorzą-
du	pielęgniarek	i położnych	jako	samorządu	zawodowego.
Projektodawca	 przewidział	 możliwość	 odstąpienia	 od	

wymogu	urzędowego	poświadczenia	dyplomu,	co	stwarza	
ryzyko	podszywania	się	pod	zawód	pielęgniarki	i	położnej.
Wreszcie	ustawodawca	dopuszcza,	że	praca	pielęgniarek	

i	położnych	kształconych	poza	UE	stanowić	będzie	realne	
zagrożenie	dla	zdrowia	i	życia	pacjentów,	czemu	dał	wyraz,	
przewidując	na	tę	okoliczność	procedurę	pozbawienia	zgo-
dy	na	wykonywania	zawodu	w	Rzeczypospolitej	Polskiej.	
Kto	ma	monitorować	sposób	wykonywania	zawodu	przez	
te	osoby	i	zgłaszać	zaniedbania	–	nie	określono.

Na takie zmiany Naczelna Rada Pielęgniarek i Po-
łożnych nie wyraża zgody.

Uważamy, że Rada Ministrów RP oraz wszelkie or-
gany władzy publicznej w obecnym czasie powinny 
przede wszystkim skupić się na:

1) zatrzymaniu w Rzeczpospolitej Polskiej polskich 
pielęgniarek i położnych, zapewniając im lepsze 
warunki wykonywania zawodu,

2) zadbaniu, aby młode kadry wchodziły do zawodu 
a nie poszukiwały innej pracy,

3) staraniach o powrót do kraju tych pielęgniarek i 
położnych, które od 2004r., tj. wejścia Polski do 
UE opuściły nasz kraj w poszukiwaniu lepszych 
wynagrodzeń w krajach UE.

Dopiero	po	przeprowadzeniu	tych	działań,	możliwe	jest	
określenie	faktycznego	zapotrzebowania	na	opiekę	pielę-
gniarską	i	położniczą	w	naszym	kraju.	Tymczasem	projek-
todawca	nie	przedstawił	w	uzasadnieniu	projektu	omawia-
nej	 ustawy	 żadnych	 wyliczeń	 na	 okoliczność	 wykazania	
potrzeby	sprowadzenia	zagranicznych	kadr.
Jeśli	po	przeprowadzeniu	rzetelnej	analizy	posiadanych	

zasobów	i	podjęciu	działań	naprawczych,	o	których	mowa	
powyżej,	braki	kadr	okażą	się	 istotne,	 to	w	ostateczności	
można	 rozpocząć	 prace	 legislacyjne	 nad	 uproszczonym	
modelem	kształcenia	uzupełniającego	dla	osób	z	dyploma-
mi	uzyskanymi	poza	granicami	UE	w	zawodzie	pielęgniar-
ki	i	położnej.
Czas	epidemii,	w	której	procedowana	jest	omawiana	ustawa,	

jest	nieodpowiedni	nawet	na	debatę	nad	tak	radykalną	zmianą	
legislacyjną,	której	projektodawca	uprzednio	nie	przeprowadził	
z	żadnym	ze	środowisk,	którego	ustawa	dotyczy.

Prezes NRPiP
Zofia Małas

Sekretarz NRPiP
Joanna Walewander

w sprawie złożenia do Komisji Zdrowia Senatu RP wniosku o ujęcie w sprawozdaniu Komisji Zdrowia Senatu RP 
do uchwalonej przez Sejm 27 listopada 2020r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogło-
szenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych (druk sejmowy 763, 776 i 776A; druk se-
nacki: 279) poprawek dotyczących procedury dostępu do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej dla osób, które 
posiadają dyplomy uzyskane w państwach trzecich nienależących do Unii Europejskiej zmierzających do zaniechania 
przyjęcia tej regulacji i przyjęcie sprawozdania Komisji Zdrowia Senatu RP przez Senat RP w tym zakresie.

Stanowisko nr 45
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2020r.

Stanowisko nr 45
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
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Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych stoi na sta-
nowisku, iż położne kategorycznie nie mogą być za-
trudniane na stanowisku pielęgniarki niezależnie od 
wprowadzenia w życie art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 15 
lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej” o za-
wodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2020r., poz. 
562, z późn. zm.).

Powyższy zapis nie zwalnia położnej z odpowie-
dzialności zawodowej zobowiązanej do wykonywa-
nia zawodu zgodnie z posiadanymi kompetencja-
mi. Nie zwalnia także kierowniczej kadry podmiotów 
leczniczych z odpowiedzialności i sprawowania nad-
zoru nad poziomem jakości świadczeń realizowanych 
przez pielęgniarki i położne zgodnie z posiadanymi 
kwalifikacjami zawodowymi.
Zatrudnianie	położnych	niezgodne	z ich	przygotowa-

niem	zawodowym	nie może	być	panaceum	na braki	ka-
dry	pielęgniarskiej.	Realizowanie	zadań	pielęgniarskich	
przez  położne	 stanowi	 bezpośrednie	 zagrożenie	 życia	
i  zdrowia	 dla	 pacjentów,	 a  także	 rodzi	 dużo	wątpliwo-
ści	związanych	z odpowiedzialnością	zawodową.	Osoba,	
która posiada	stwierdzone	prawo	wykonywania	zawodu	
pielęgniarki	 uprawniona	 jest	 do wykonywania	wyłącz-
nie	tego	zawodu,	natomiast	osoba	która posiada	stwier-
dzone	prawo	wykonywania	zawodu	położnej	uprawnio-
na	jest	do wykonywania	wyłącznie	zawodu	położnej.

UZASADNIENIE:
Przywołany	art.	5	ust.	1a	ustawy	z	dnia	15	lipca	2011r.	

o zawodach	pielęgniarki	i	położnej	(Dz.	U.	z	2020r.,	poz.	
562,	 z	późn.	 zm.)	 został	wprowadzony	na	czas	ogłosze-
nia	stanu	zagrożenia	epidemicznego	lub	stanu	epidemii	
i wskazuje,	że	wykonywanie	zawodu	położnej	we	wskaza-
nych	okresach	może	polegać	również	na	udzielaniu	pa-
cjentom	świadczeń	zdrowotnych	w	zakresie:	rozpozna-
wania	warunków	i	potrzeb	zdrowotnych,	rozpoznawania	
problemów	 pielęgnacyjnych,	 planowania	 i	 sprawowa-
nia	 opieki	 pielęgnacyjnej,	 samodzielnego	udzielania	w	
określonym	 zakresie	 świadczeń	 zapobiegawczych,	 dia-
gnostycznych,	 leczniczych	 i	 rehabilitacyjnych,	 realiza-
cji	 zleceń	 lekarskich	w	procesie	diagnostyki,	 leczenia	 i	
rehabilitacji,	edukacji	zdrowotnej	 i	promocji	zdrowia	–	
zgodnie	z	posiadanymi	kwalifikacjami	 i	umiejętnościa-
mi	zawodowymi.
Interpretacja	 NRPiP	 w	 zakresie	 w/w	 przepisu	 jest	

zgodna	 z	 interpretacją	 przedstawioną	 przez	 Minister-
stwo	 Zdrowia	 (pismo	 z	 dnia	 19	 listopada	 2020r.	 znak:	
RKWA.07.27.2020.MF	 Macieja	 Miłkowskiego	 Podsekre-
tarza	Stanu	w Ministerstwie	Zdrowia),	w	którym	wska-
zano:

Stanowisko nr 46
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Stanowisko Nr 46
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2020 roku

 
w sprawie stosowania prawidłowej interpretacji przez podmioty lecznicze przepisu art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 

15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2020r. poz. 562, z późn. zm.) wprowadzonej zmianą 
w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Nowa	 regulacja	 daje	możliwość	 dla	 kierowników	 pod-
miotów	leczniczych	zabezpieczenia	na	właściwym	pozio-
mie	 realizacji	 świadczeń	 zdrowotnych	we	wszystkich	 ro-
dzajach	 i	 zakresach,	 poprzez	 włączenie	 położnych	 do	
udzielania	świadczeń	zdrowotnych,	zgodnie	z	posiadany-
mi	kwalifikacjami	i	umiejętnościami	zawodowymi,	w	sytu-
acji	gdy	występują	niedobory	personelu	pielęgniarskiego.
W	przypadku	zmiany	stanowiska	pracy	położnej	w	da-

nej	komórce	organizacyjnej	 kierownik	podmiotu	 leczni-
czego	 określa	 nowe	 zakresy	 obowiązków	 i	 opisy	 stano-
wisk	 pracy,	 z	 uwzględnieniem	 kwalifikacji	 zawodowych	
i uprawnień,	jakie	powinny	posiadać	położne	w	tych	od-
działach.	Działanie	kierownika	podmiotu	leczniczego	po-
winno	z	jednej	strony	gwarantować	bezpieczeństwo	zdro-
wotne	pacjentów,	a	z	drugiej	strony	chronić	interesy	pra-
cownicze	personelu	medycznego	udzielającego	świadczeń	
zdrowotnych	w	aktualnej	sytuacji	epidemicznej	w	kraju.
Wprowadzone	zmiany	nie	wskazują,	 iż	wykonywanie	

zawodu	położnej	będzie	realizowane	na	stanowisku	pie-
lęgniarki,	a	jedynie	wskazują	na	możliwość	wykorzysta-
nia	potencjału	położnych	do	udzielania	świadczeń	zdro-
wotnych	zgodnie	z	posiadanymi	kwalifikacjami	i	umie-
jętnościami	zawodowymi,	w	sytuacji	gdy	kierownik	pod-
miotu	leczniczego	uzna	to	za	niezbędne,	mając	na	uwa-
dze	konieczność	zapewnienia	bezpieczeństwa	zdrowot-
nego	pacjentom.

Prezes NRPiP
Zofia Małas 

Sekretarz NRPiP
Joanna Walewander
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Naczelna	Rada	Pielęgniarek	i	Położnych	wyraża	sprze-
ciw	wobec	rozszerzenia	kompetencji	zawodowych	opie-
kuna	medycznego	o	dodatkowe	czynności	będące	dotych-
czas	w	kompetencjach	pielęgniarek	i położnych.	Zawód 
opiekuna medycznego został utworzony w określo-
nym celu, czyli do wykonywania czynności pielęgna-
cyjno-opiekuńczych.	Podejmowanie	działań	w zakresie	
zmiany	celów	i	zasad	kształcenia	opiekuna	medyczne-
go	ukierunkowane	na	poszerzanie	jego	kompetencji	jest	
bezzasadne	i	nie	wynika	z	rzeczywistych	potrzeb	rynku	
świadczeń	 zdrowotnych	 i	 opiekuńczych.	 Rozszerzenie	
kompetencji	opiekuna,	na	przykład	o	zabiegi	polegające	
na	przerwaniu	ciągłości	tkanek	oraz	inne	specjalistycz-
ne	kompetencje	nabywane	przez	pielęgniarki	i	położne	
w	drodze	kształcenia	przed	–	i	podyplomowego	jest	nie-
zasadne	i	zbędne.	Włączenie	 ich	do	kompetencji	opie-
kuna	medycznego	nie	spowoduje	zwiększenia	atrakcyj-
ności	zawodu,	a	co	za	tym	idzie	zwiększenia	liczby	osób,	
które	zdecydują	się	wybrać	ten	zawód.
W opinii	Naczelnej	Rady	Pielęgniarek	i	Położnych	ist-

nieje	 zapotrzebowanie	 na	 osoby	 wykonujące	 podsta-
wowe	czynności	pielęgnacyjno-opiekuńcze,	a	 taką	rolę	
może	 spełniać	 opiekun	 medyczny	 w	 ramach	 jego	 do-
tychczasowych	kompetencji.	Problem	nie	 tkwi	w	kom-
petencjach	opiekuna,	tylko	w	jego	usytuowaniu	w	pod-
miotach	leczniczych	i	opiekuńczych	oraz	w	faktycznym	
jego	 zatrudnianiu.	 Liczba	 zatrudnianych	 opiekunów	
medycznych	jest	znikoma	i	to	właśnie	ten	obszar	wyma-
ga	dopracowania	legislacyjnego.
Zgodnie	z	ustaleniami	poczynionymi	w	Porozumieniu	

z	 dnia	 9	 lipca	 2018r.	 i	 dokumentem	„Polityka wielolet-
nia Państwa na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Pol-
sce”	(dalej	zwana:	Polityką)	zawartym	pomiędzy	przed-
stawicielami	samorządu	zawodowego	pielęgniarek	i	po-
łożnych,	a	Ministrem	Zdrowia	za	sprawę	pilną	uznano	
uregulowanie	statusu	zawodowego	opiekunów	medycz-
nych.	Zgodnie	z	Polityką	wskazano	wyraźnie,	że:	„(…)	W	
polskim	systemie	ochrony	zdrowia	brakuje	zawodu	po-
mocniczego,	 którego	 rolą	 będzie	 współuczestniczenie	
w	bezpośredniej	opiece	nad	pacjentem,	przy	jednocze-
snym	wspieraniu	 pracy	 pielęgniarek	 i	 położnych.	Wo-
bec	powyższego,	w	opinii	Zespołu	niezbędne	jest	podję-
cie	działań	mających	na	celu	wprowadzenie	do	systemu	
opieki	zdrowotnej	takiej	profesji	(…)”.	W	opinii	środowi-
ska	zawodowego	pielęgniarek	i	położnych	rolę	persone-
lu	pomocniczego	powinny	pełnić	osoby	wykonujące	za-
wód	opiekuna	medycznego.
Niewątpliwym	jest,	że	dynamiczny	rozwój	nauk	me-

dycznych	 i	 nauk	 o	 zdrowiu	 prowadzi	 do	 ustawicznego	

Stanowisko nr 47
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Stanowisko nr 47
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2020r.

w sprawie uregulowania statusu zawodu opiekuna medycznego oraz jego kompetencji zawodowych

podnoszenia	 przez	 pielęgniarki	 i	 położne	 swoich	 kwa-
lifikacji	 zawodowych,	 nabywania	 nowych	 uprawnień	 i	
kompetencji.	Przejmowanie	przez	pielęgniarki	i	położne	
dotychczasowych	niektórych	zadań	realizowanych	przez	
lekarzy	oraz	pojawienie	się	nowych	obszarów	dla	wyko-
nywania	przez	nie	działań	medycznych	–	w	praktyce	po-
woduje	brak	możliwości	i	czasu	do	wykonywania	przez	
pielęgniarki	 i	 położne	 czynności	 opiekuńczych	 wobec	
pacjenta.	 Zgodnie	 z	 poczynionymi	 ustaleniami,	 wyko-
nywanie	czynności	 stricto	opiekuńczych	–	musi	zostać	
przypisane	 opiekunom	medycznym	bez	 jednoczesnego	
rozszerzania	o	czynności	medyczne.
Konieczne	 jest	 PILNE	 podjęcie	 działań	 w	 celu	 ure-

gulowania	 statusu	 zawodu	 opiekuna	medycznego	 jako	
opiekuńczego	zawodu	dla	pacjenta	i	pomocniczego	za-
wodu	 dla	 pielęgniarki	 i	 zawodu	 położnej	 oraz	 wyraź-
nego	 rozgraniczenia	 kompetencji	 opiekuna	medyczne-
go	od	 kompetencji	 pielęgniarki	 i	 położnej.	Wymaga	 to	
ustabilizowania	systemu	kształcenia	osób	chcących	wy-
konywać	zawód	opiekuna	medycznego,	wyraźnego	okre-
ślenia	 ich	zakresu	uprawnień	zawodowych	i określenie	
zasad	 współpracy	 opiekuna	 medycznego	 z  pielęgniar-
ką	i położną	oraz	zapewnienie	obowiązku	zatrudniania	
opiekunów	 medycznych	 we	 wszystkich	 stacjonarnych	
podmiotach	leczniczych.
Naczelna	Rada	Pielęgniarek	i	Położnych	podjęła	uchwa-

ły	 nr	 136/VI/2013	 z	 dnia	 4	 grudnia	 2013r.	 oraz	 nr	 176/
VI/2014	z	dnia	19	marca	2014r.	w	sprawie	przyjęcia	kata-
logu	czynności	wykonywanych	przez	opiekuna	medyczne-
go	u	osoby	chorej	i	niesamodzielnej	na	zlecenie	i	pod	nad-
zorem	pielęgniarki,	w	celu	wskazania	pielęgniarek	i	położ-
nych	–	wytycznych	w	zakresie	współpracy	z	osobami	za-
trudnionymi	 na	 stanowisku	 opiekunów	 medycznych	 w	
podmiotach	leczniczych.
Stanowisko	Ogólnopolskiego	Stowarzyszenia	Opieku-

nów	Medycznych	z	dnia	11	listopada	2020r.,	a	także	pro-
jekt	rozporządzenia	Ministra	Edukacji	i	Nauki	z	2	grud-
nia	2020r.	zmieniający	rozporządzenie	w	sprawie	ogól-
nych	 celów	 i	 zadań	 kształcenia	 w	 zawodach	 szkolnic-
twa	branżowego	oraz	klasyfikacji	zawodów	szkolnictwa	
branżowego,	w	opinii	Naczelnej	Rady	Pielęgniarek	i Po-
łożnych	 są	 sprzeczne	 z	 powyżej	 przedstawioną	 argu-
mentacją	NRPiP	oraz	z	założeniami	„Polityki	Wielolet-
niej	 Państwa	na	Rzecz	Pielęgniarstwa	 i	 Położnictwa	w	
Polsce”,	a	także	z	potrzebami	rynku	pracy.

Prezes NRPiP
Zofia Małas

Sekretarz NRPiP
Joanna Walewander
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Naczelna	Rada	Pielęgniarek	i	Położnych	z	dużym	nie-
pokojem	obserwuje	doniesienia	medialne	w	zakresie	sy-
tuacji	 pacjentów	 hospitalizowanych	 w	 szpitalach	 psy-
chiatrycznych	 oraz	 zatrudnionego	 tam	 personelu,	 jaka	
ma	miejsce	w	czasach	epidemii	SARS-CoV-2.	W	obawie	
o	 bezpieczeństwo	 pacjentów	 oraz	 zatrudnionych	 pielę-
gniarek	i	pielęgniarzy,	Naczelna	Rada	Pielęgniarek	i	Po-
łożnych	stanowczo	sprzeciwia	się	marginalizowaniu	osób	
przebywających	 na	 leczeniu	 w	 szpitalach	 psychiatrycz-
nych,	jak	również	umniejszaniu	roli	osób	pracujących	w	
tych	 placówkach,	 zwłaszcza	 pielęgniarek,	 pielęgniarzy,	
którzy	walcząc	z	epidemią	niejednokrotnie	narażają	wła-
sne	życie	i	zdrowie.
Mając	na	względzie	powyższe,	podjęliśmy	próbę	zdia-

gnozowania	sytuacji	szpitali	psychiatrycznych	w Polsce,	
która	wskazuje	na	brak	jednolitych	regulacji,	wytycznych,	
procedur	w	zakresie	testowania	osób	przebywających	na	
leczeniu	 lub	 przyjmowanych	 do	 szpitala.	 Brak	 wytycz-
nych,	co	do	testowania	personelu,	w	tym	pielęgniarskie-
go,	który	sprawuje	24	godzinną	opiekę	oraz	brak	możli-
wości	wyizolowania	osób	zakażonych	SARS-CoV-2,	stwa-
rza	bezpośrednie	 zagrożenie	dla	 zdrowia	 i	 życia	 innych	
pacjentów	oraz	pielęgniarek	i	pielęgniarzy,	a	tym	samym	
powoduje:
1)	 trudności	 we  współpracy	 z  innymi	 placówkami,	

w  związku	 z  koniecznością	 leczenia	 schorzeń	 so-
matycznych	u pacjentów	chorych	psychicznie	w sy-
tuacji	 nagłego	 pogorszenia	 stanu	 somatycznego	
(inne	szpitale	kategorycznie	wymagają	aktualnego	
wyniku	badania	w kierunku	SARS-CoV-2	i od tego	
wyniku	uzależniają	przyjęcie	do szpitala),

2)	 brak	szybkich	testów	do	badań	genetycznych	w	kie-
runku	zakażenia	SARS-CoV-2,	w	które	zgodnie	z	in-
formacją	 Ministerstwa	 Zdrowia	 miały	 być	 zaopa-
trzone	wszystkie	Izby	Przyjęć,

3)	 odmowy	 przyjęcia	 pacjentów,	 również	 z	 oddziałów	
psychiatrii	 sądowej	 o	 wzmocnionym	 stopniu	 zabez-
pieczenia	z	pozytywnym	wynikiem	–	do	szpitali,	które	
są	wyznaczone	do	 leczenia	 chorych	na	COVID-19,	 a	
tym	samym	głównym	problemem	jest	 fakt,	że	więk-
szość	pacjentów	z	dodatnim	wynikiem	pozostaje	w	
szpitalu	 psychiatrycznym	 na	 leczeniu,	 izolacji	 oraz	
kwarantannie,	a	personel	pielęgniarski	jest	narażony	
na zarażenie	z	uwagi	na	brak	możliwości	zapewnie-
nia	prawidłowych	warunków	izolacji,

4)	 problemy	 w  obsadzie	 dyżurów	 w  związku	 z  dużą	
rotacją	 personelu	 ze  względu	 na  zachorowania	
z powodu	SARS-CoV-2,	kwarantannę	 i  inne	zwol-
nienia	lekarskie	stanowi	brak	możliwości	pogodze-
nia	zobowiązań	wynikających	z opieki	nad pacjen-
tami	z zaburzeniami	psychicznymi,	w tym	również	
wymagającymi	 intensywnego	nadzoru	z wymaga-
niami	epidemiologicznymi,

Stanowisko nr 48
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2020r.

w sprawie poprawy bezpieczeństwa pacjentów przebywających w szpitalach psychiatrycznych
oraz zatrudnionych tam pielęgniarek w czasie epidemii SARS-CoV-2

Stanowisko nr 48
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

5)	 problemy	finansowe	związane	ze wzrostem	cen	środ-
ków	ochrony	 indywidualnej,	 sprzętu	 typu	pulsoksy-
metry,	ssaki,	dyfuzory	zamgławiania	itp.,

6)	 niemożność	 pogodzenia	 wytycznych	 Ministerstwa	
Zdrowia	 wydanych	 w	 porozumieniu	 z	 Konsultan-
tem	Krajowym	ds.	Psychiatrii	zalecających	znaczące	
ograniczenie	przyjęć	na	oddziały	psychiatryczne	do	
pacjentów	spełniających	kryteria	ustawowe	do	przy-
jęcia	w	trybie	art.	23	i	24	ustawy	o	ochronie	zdrowia	
psychicznego,	 a	 jednocześnie	 wymaganiami	 NFZ	
związanymi	z	kontraktem	i	koniecznością	wypełnia-
nia	wymogów	wynikających	z	zawartej	umowy	w	celu	
uzyskania	płatności	za	wykonane	usługi.

Jako	 samorząd	 zawodowy	 pielęgniarek	 i	 położnych	
mamy	ustawowe	prawo	do	zajmowania	stanowiska	w spra-
wach	 stanu	 zdrowia	 społeczeństwa,	 polityki	 zdrowotnej	
państwa	oraz	organizacji	ochrony	zdrowia	w	Rzeczypospo-
litej	Polskiej,	wobec	czego	stanowczo	domagamy	się	respek-
towania	Konstytucji	RP.	Zgodnie	z	art.	32	wszyscy	są	wobec	
prawa	równi	i	wszyscy	mają	prawo	do	równego	traktowania	
przez	władze	publiczne.	Nikt	nie	może	być	dyskryminowa-
ny	w	życiu	politycznym,	społecznym	lub	gospodarczym	z	
jakiejkolwiek	przyczyny.
Wnosimy	o	pilne	uregulowanie	powyższych	kwestii	w	za-

kresie	udzielanych	świadczeń	zdrowotnych	wobec	pacjen-
tów	 szpitali	 psychiatrycznych	 oraz	 realizacji	 tych	 świad-
czeń	przez	personel	pielęgniarski	w	stanie	epidemii,	z	za-
pewnieniem	 bezpieczeństwa	 wykonywania	 zawodu	 oraz	
uznania	dodatkowego	wynagrodzenia	pielęgniarkom	i	pie-
lęgniarzom	za	pracę	z	osobami	zarażonymi	SARS-CoV-2.

Prezes NRPiP
Zofia Małas 

Sekretarz NRPiP
Joanna Walewander
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LIST OTWARTY DO PREZYDENTA RP
Szanowny	Panie	Prezydencie,
samorządy	zawodów	medycznych	zwracają	się	do Pana	z apelem	o niepodpisywanie	ustawy	z dnia	

27	listopada	2020r.	o zmianie	niektórych	ustaw	w celu	zapewnienia	w okresie	ogłoszenia	stanu	zagro-
żenia	epidemicznego	lub	stanu	epidemii	kadr	medycznych.
Zawarte	w ustawie	rozwiązania	nie gwarantują	rzeczywistej	weryfikacji	kwalifikacji	osób	dopusz-

czanych	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 nie-
kontrolowane	otwarcie	systemu	ochrony	zdrowia	na osoby,	które	wykształcenie	oraz kwalifikacje	za-
wodowe	zdobyły	w krajach,	w których systemy	kształcenia	w zawodach	medycznych	są	istotnie	róż-
ne	od standardów	przyjętych	na obszarze	Unii	Europejskiej	nie znajduje	uzasadnienia	nawet	w trwa-
jącym	obecnie	stanie	epidemii.
Ustawa	jest	w naszej	ocenie	sprzeczna	z art.	17	ust.	1	Konstytucji	Rzeczypospolitej	Polskiej	w zakre-

sie,	w jakim	dotyczy	zagadnień	związanych	z przyznawaniem	i potwierdzaniem	prawa	do wykonywa-
nia	zawodu.	Neguje	osadzone	w ustawie	zasadniczej	uprawnienia	i obowiązki	samorządów	zawodo-
wych	w zakresie	sprawowania	pieczy	nad wykonywaniem	zawodów	zaufania	publicznego	oraz unie-
możliwia	ich	sprawowanie	przez samorządy	zawodowe	w rzeczywisty	i odpowiedzialny	sposób.
Apelujemy	o powstrzymanie	 się	 od podpisania	 tej  niebezpiecznej	 ustawy	oraz  o  pilne	 spotkanie	

z przedstawicielami	samorządów	medycznych.

Warszawa, 11 grudnia 2020 r.
Pan
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów
 
My,	polskie	Pielęgniarki	i	Położne	walczymy	o	zdrowie	i	życie	Pacjentów.	Dlatego	nie	możemy	i	nie	bę-

dziemy	milczeć	wobec	bezprawia,	chaosu,	propagandy	i	braku	szacunku	dla	słabszych.
Domagamy	się	gwarancji	bezpiecznych	warunków	opieki	nad	pacjentem.
Protestujemy	przeciwko	wprowadzanym	bez	konsultacji	i	wbrew	środowisku	pielęgniarek	i położnych	

przepisów,	które	stwarzają	ogromne	zagrożenie	dla	zdrowia	pacjentów.
Nie zgadzamy	się	na nierówne	traktowanie	i	konfliktowanie	Koleżanek	i Kolegów,	walczących	z pan-

demią	Covid-19,	ryzykujących	własnym	zdrowiem	i	życiem	dla	dobra	pacjenta.
Nie akceptujemy	niewykorzystania	w	pełni	potencjału	polskich	pielęgniarek	i położnych	oraz zani-

żania	ich	kompetencji.	Uważamy,	że	każdy	Polak	ma	prawo	do opieki	medycznej	na wysokim	poziomie.
Przedstawiliśmy	Rządowi	 i	Parlamentowi	szczegółowe,	merytoryczne	propozycje	gotowych	rozwią-

zań.	Pozostały	one	bez	jakiejkolwiek	odpowiedzi.
Wspólne	stanowisko	zostało	również	zignorowanie	przez	Ministra	Zdrowia.
Dlatego,	występując	w	imieniu	organizacji	zrzeszających	pielęgniarki	i	położne,	oczekujemy	pilnego	

spotkania	Premiera	z	przedstawicielami	naszego	środowiska.

Prezes NRL
Andrzej Matyja

Prezes NRPiP
Zofia Małas

Prezes KRF
Maciej Krawczyk

Prezes KRDL
Alina Niewiadomska
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W	 imieniu	Naczelnej	Rady	Pielęgniarek	 i	 Położnych	
wskazuję,	co	następuje.

Rozporządzeniem	 Ministra	 Zdrowia	 z	 dnia	 8	 lipca	
2020r.	 zmieniającym	 rozporządzenie	w	 sprawie	 świad-
czeń	 gwarantowanych	 z	 zakresu	 podstawowej	 opieki	
zdrowotnej	wprowadzono	świadczenie	gwarantowane	w	
postaci	porad	pielęgniarki	i	położnej	podstawowej	opie-
ki	zdrowotnej.	Przedmiotowy	akt	prawny	wszedł	w	życie	
z dniem 1 sierpnia 2020r.
Zgodnie	 z	 przedmiotowym	 aktem	 prawnym	 pielę-

gniarka	w	ramach	porady	POZ,	w	zależności	od	posia-
danych	uprawnień	zawodowych,	może	m.	in.	prowadzić	
profilaktykę	chorób	 i	promocję	zdrowia,	dobrać	sposo-
by	leczenia	rany	w	ramach	świadczeń	leczniczych	udzie-
lanych	przez	pielęgniarkę	samodzielnie	bez	zlecenia	le-
karskiego,	przepisać	leki	zawierające	określone	substan-
cje	czynne,	w	tym	wystawianie	na	nie	recepty,	z	wyłą-
czeniem	 leków	 zawierających	 substancje	 bardzo	 silnie	
działające,	środki	odurzające	i	substancje	psychotropo-
we,	wystawić	recepty	na	leki	zlecone	przez	lekarza	w	ra-
mach	kontynuacji,	wystawić	zlecenie	lub	recepty	na	wy-
brane	wyroby	medyczne	(np.	pieluchomajtki),	wystawić	
skierowanie	 na	wykonanie	 określonych	 badań	 diagno-
stycznych	w	tym	medycznej	diagnostyki	laboratoryjnej,	
z	wyjątkiem	badań	wymagających	metod	 diagnostycz-
nych	 i	 leczniczych	 stwarzających	 podwyższone	 ryzyko	
dla	pacjenta.

Z	 kolei	 położna	 w	 ramach	 porady	 POZ	 może	 m.in.	
udzielić	porady	dla	kobiet	z	chorobami	ginekologiczny-
mi	i	onkologii	ginekologicznej,	w	tym	dobór	sposobu	le-
czenia	ran,	przepisać	 leki	na	receptę	zawierające	okre-
ślone	substancje	czynne,	wystawić	recepty	na	 leki	zle-
cone	przez	lekarza	w	ramach	kontynuacji,	wystawić	zle-
cenie	 na	wybrane	wyroby	medyczne,	wystawić	 skiero-
wanie	 na	 wykonanie	 określonych	 badań	 diagnostycz-
nych,	wykonać	oraz	zinterpretować	badania	KTG	u	ko-
biety	ciężarnej.

Z	powyższego	jednoznacznie	wynika,	że	celem	przed-
miotowej	 regulacji	 jest	 przejęcie	 nowych	 zadań	 w	 za-
kresie	 udzielania	 świadczeń	 gwarantowanych,	 które	 w	
świetle	 uprawnień	 zawodowych	 pielęgniarek	 i	 położ-
nych	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	epide-
mii	oraz	zwiększenie	dostępności	pacjentów	do	świad-
czeń	gwarantowanych	w	ramach	POZ	.

Jak	dotąd	pomimo	upływu	2	(dwóch)	miesięcy	jego	obo-
wiązywania	 nie	 wydano	 stosownego	 zarządzenia	 Preze-
sa	Narodowego	Funduszu	Zdrowia	w	zakresie	wyceny	tych	
świadczeń	gwarantowanych.

Brak	 tego	 rodzaju	 regulacji	 skutkuje	 tym,	 że	 przed-
miotowe	świadczenia	gwarantowane	pozostają	„w	uśpie-
niu”	zważywszy	na	brak	środków	na	ich	realizację.
Z	doniesień	medialnych	słyszymy,	że	Minister	Zdro-

wia	 z	 przedstawicielami	 lekarzy	 rodzinnych	 negocjuje	
zasady	 finansowania	 pacjentów	 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	Narodowego	Funduszu	Zdrowia.
W	 związku	 z	 tym	 wnosimy	 o	 pilne	 zorganizowanie	

spotkania	 przedstawicieli	 Naczelnej	 Rady	 Pielęgniarek	
i	 Położnych,	 Ministra	 Zdrowia	 i	 Prezesa	 Narodowego	
Funduszu	Zdrowia	celem	ustalenia	wyceny	omawianych	
w	niniejszym	piśmie	świadczeń	gwarantowanych.

Z wyrazami szacunku
Wiceprezes NRPiP

Sebastian Irzykowski

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

Przedstawiamy zapytanie NRPiP skierowane
do MZ Adama Niedzielskiego w sprawie wyceny porady

pielęgniarki POZ oraz położnej POZ

Warszawa, dnia 6 października 2020r.

Adam Niedzielski 
Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze,

Dotyczy: brak wydania zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie wyceny porady pielę-
gniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej i porady położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
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Warszawa,	11	listopada	2020

Pan
Sebastian Irzykowski 
Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Szanowny	Panie	Wiceprezesie,

w	 odpowiedzi	 na	 pismo	 Naczelnej	 Rady	 Pielęgnia-
rek	 i	Położnych	z	dnia	6	października	2020r.,	 znak:	NI-
PIP-NRPiP-DS.015.173.2020.MT,	w	sprawie	braku	wyda-
nia	zarządzenia	Prezesa	Narodowego	Funduszu	Zdrowia	
(NFZ)	w	zakresie	wyceny	porady	pielęgniarki	podstawo-
wej	opieki	zdrowotnej	(POZ)	oraz	porady	położnej	POZ,	
wprowadzonych	 rozporządzeniem	 Ministra	 Zdrowia	 z	
dnia	8	lipca	2020r.	zmieniającym	rozporządzenie	w	spra-
wie	świadczeń	gwarantowanych	z	zakresu	podstawowej	
opieki	zdrowotnej	(Dz.U.	2020	poz.	1255),	zwanego	da-
lej	 „rozporządzeniem	 ws.	 świadczeń	 gwarantowanych	
POZ”,	 uprzejmie	 proszę	 o	 przyjęcie	 poniższego.	 Roz-
porządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2020r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbęd-
nych informacji przetwarzanych przez świadczeniodaw-
ców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informa-
cji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do fi-
nansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. 2020 
poz. 1586), określiło że od dnia 1 stycznia 2021r., świadcze-
niodawcy POZ będą zobowiązani do przekazywania indywi-
dualnych danych (tj. o każdej udzielonej poradzie), w których 
jednostką statystyczną będzie porada pielęgniarki oraz po-
łożnej POZ.
W	 związku	 z	 powyższym	 w	 NFZ	 trwają	 prace	 nad	

wdrożeniem	od	dnia	1	stycznia	2021r.	zasad	organizacji	
udzielania	przedmiotowych	świadczeń,	zasad	ich	finan-
sowania	 i	 rozliczania	oraz	przystosowania	 systemu	 in-
formatycznego	umożliwiającego	wymianę	danych	spra-
wozdawczych.
Obecnie	dla	celów	rozliczania	udzielonych	świadczeń	

w	 zakresie	 POZ	 stosuje	 się	 kapitacyjną	 stawkę	 roczną	
dla	 świadczeń	 w	 ramach	 gotowości	 pielęgniarki	 i	 po-
łożnej	oraz	cenę	jednostkową	dla	jednostki	rozliczenio-
wej	określonej	jako	wizyta.	Stawka	kapitacyjna	zawiera	
opłatę	za	czynności	pielęgniarskie	i	położnicze	wynika-
jące	z	określonych	kompetencji	zawodowych,	a	realizo-
wanych	na	rzecz	pacjentów	objętych	opieką,	bez	ich	wy-
odrębniania	w	formie	porad.
Regulacja	wprowadzona	rozporządzeniem	ws.	świad-

czeń	 gwarantowanych	 POZ,	 dodaje	 w	 zakresie	 świad-
czenia	 pielęgniarek	 i	 położnych,	możliwość	 wystawia-
nia	skierowania	na	wykonanie	badań	diagnostycznych,	
o	których	mowa	w	art.	15a	ust.	8	pkt	2	ustawy	z	dnia	15	
lipca	 2011r.	 o	 zawodach	 pielęgniarki	 i	 położnej	 (Dz.U.	
2020	poz.	 562	 z	 późn.	 zm.),	w	 tym	medycznej	 diagno-
styki	 laboratoryjnej.	Wiąże	się	to	z	ponoszeniem	kosz-
tów	przez	wystawiającego	 skierowania	w	 zakresie	 roz-

liczania	finansowego	z	 realizatorem	usługi.	W	związku	
z	powyższym	w	NFZ	trwają	prace	związane	z	dodaniem	
do	stawki	kapitacyjnej	posiłkowego	produktu	zawierają-
cego	opłaty	za	wystawienie	 skierowania	na	wykonanie	
określonych	badań	diagnostycznych.
Warto	 również	 zauważyć,	 że	 od	 dnia	 1	 października	

2021r.,	zgodnie	z	art.	159	ust.	2b	ustawy	dnia	27	sierpnia	
2004r.	 o	 świadczeniach	 opieki	 zdrowotnej	 finansowa-
nych	ze	środków	publicznych	(Dz.U.	z	2020r.	poz.	1398	
z	późn.	zm.),	umowy	o	udzielanie	świadczeń	z	zakresu	
POZ,	z	wyjątkiem	nocnej	i	świątecznej	opieki	zdrowot-
nej,	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	po-

dejście	 do	 zagadnień	 finansowania	 POZ.	 Jednocześnie	
NFZ,	na	podstawie	ustaleń	zainteresowanych	stron	oraz	
w	ścisłej	współpracy	z	Agencją	Oceny	Technologii	Me-
dycznych	i	Taryfikacji,	dokona	stosownych	zmian.

Z poważaniem
 z upoważnienia Ministra Zdrowia 

Waldemar Kraska 
Sekretarz Stanu

Odpowiedź udzielona z Ministerstwa Zdrowia
w	zakresie	braku wydania zarządzenia PNFZ wyceny porady pielęgniarki POZ i położnej POZ.

Ministerstwo	Zdrowia
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W	ostatnim	 czasie,	 głównie	w	mediach	 społecznościo-
wych,	ukazują	się	wypowiedzi	pod	postacią	wywiadów,	sy-
gnowane	przez	osoby	posiadające	tytuł	naukowy.	Wypowie-
dzi	 te	wprowadzają	dezinformację	na	 temat	wirusa	SARS
-CoV-2	i	szczepionek	przeciw	COVID-19.	Jednym z przykła-
dów jest internetowy wywiad O szczepionce genetycznej Pfizera 
i testach PCR	prof.	Romana	Zielińskiego	udzielony	Agniesz-
ce	Kisielewskiej.	Takie	wypowiedzi	pozostają	w	sprzeczno-
ści	 z	 aktualnym	 stanem	wiedzy	w	 zakresie	 genetyki	me-
dycznej	i	diagnostyki	laboratoryjnej.
Członkowie	 Komitetu	 Genetyki	 Człowieka	 i	 Patologii	

Molekularnej	PAN,	reprezentanci	z	wyboru	krajowego	śro-
dowiska	 genetyków	medycznych	 i	 patologów,	 zaniepoko-
jeni	brakiem	podstaw	naukowych	takich	wypowiedzi	i	 ich	
ewidentną	szkodliwością	społeczną,	czują	się	w	obowiązku	
ostrzec	potencjalnych	czytelników.
1.	 Autorzy	 wypowiedzi	nie są fachowcami w zakresie 

genetyki medycznej.	Diagnostyka	 laboratoryjna	 i	ge-
netyka	medyczna	to	odrębne	dziedziny,	w	których	au-
torzy	wypowiedzi	nie	mają	recenzowanego	dorobku	pu-
blikacyjnego.	Świadczy	o	tym	baza	PubMed,	prezentują-
ca	wszystkie	istotne	publikacje	biomedyczne	na	świecie,	
gdzie	autorzy	wypowiedzi	reprezentowani	są	w	sposób	
ilościowo	i	jakościowo	marginalny.	Żadna	z	ich	prac	nie	
dotyczy	genetyki	człowieka,	tylko	np.	mikroorganizmów	
lub	małż	 z	 Jeziora	Miedwie.	Według	miarodajnej	 bazy	
Scopus,	również	wskaźniki	bibliometryczne	tychże	auto-
rów	są	w	rzeczywistości	istotnie	niższe	od	podawanych	
w	tekście.

2.	 Przedstawiane	tezy	konstruowane	są	w	sposób	niejasny,	
przy	 użyciu	 szczątkowej,	 nierzadko	 opacznej,	 wiedzy	
biologicznej.	 Nadmierne posługiwanie się nauko-
wym żargonem u	niezorientowanego	odbiorcy	ma	wy-
wołać	wrażenie	merytorycznej	kompetencji.

Komitet	z	zasady	nie	dyskutuje	problematyki	nie	popar-
tej	dowodami	naukowymi.	Jednak	w	tym	przypadku,	widząc	
jakie	szkody	pociąga	za	sobą	zaistnienie	przedmiotowych	
tez	w	przestrzeni	publicznej,	uznano	za	właściwe	sprosto-
wanie	najbardziej	rażących	z	nich:
a. Próba dyskredytacji molekularnych testów	na	obec-

ność	SARS-CoV-2,	opartych	o	technikę	PCR	lub	ilościową	
RT-PCR	jest	błędna.	Wyjaśniono	to	już	w	https://konkret24.
tvn24.pl/zdrowie,110/wywiad-o-nieskutecznosci-testow-
na-covid-19-wyjasniamy-manipulacyjne-tezy,1028628.
html.	 Techniki	 te	 dają	 się	 doskonale	wystandaryzować,	
szczególnie	w	ich	odmianie	ilościowej,	używanej	w	iden-
tyfikacji	wirusa	SARS-CoV-2.	Istotą	techniki	PCR	jest	spe-
cyficzne	namnożenie	niewielkiej	liczby	kopii	ściśle	okre-
ślonego	 fragmentu	 materiału	 genetycznego,	 nawet	 w	
mieszaninie	 zawierającej	 przewagę	 innych	 sekwencji.	
Specyficzność	prawidłowo	zaprojektowanej	reakcji,	przy	
równoczesnym	zastosowaniu	odpowiednich	kontroli,	jest	
jedną	z	niekwestionowanych	zalet	techniki	PCR,	która	od	
lat	 stanowi	 złoty	 standard	w	molekularnej	 diagnostyce	
genetycznej	na	całym	świecie.

b. Jest nieprawdą,	że	RNA	podawany	w	szczepionce	prze-
ciw	COVID-19	zostaje	przepisany	na	DNA.	Podawana	w	
szczepionce	konstrukcja	genowa	(mRNA)	nie	ulega	od-

STANOWISKO 
Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN
w sprawie rozpowszechnianych nieprawdziwych informacji

o szczepionkach przeciw COVID-19 oraz testach PCR wykrywających SARS-CoV-2
z dnia 4 stycznia 2021 roku

wrotnej	 transkrypcji,	 nie	 wnika	 do	 jądra	 komórkowe-
go,	nie	zostaje	również	wbudowana	do	genomu	komór-
kowego.	 RNA	 stanowi	 tylko	 matrycę	 w	 procesie	 trans-
lacji	 zachodzącej	 w	 cytoplazmie,	 umożliwiając	 komór-
ce	gospodarza	syntezę	jednego	określonego	białka	wiru-
sowego	(nie	całego	wirusa).	Białko	to	tworzy	kolec	koro-
nawirusa	 SARS-CoV-2	 i	 przeciwko	 niemu	 uruchamiana	
jest	odpowiedź	immunologiczna	organizmu.	A	o	to	wła-
śnie	w	szczepionce	chodzi.	Dodatkowo,	podany	mRNA,	ze	
względu	na	swoją	znaczną	niestabilność	(stąd	uciążliwa	
konieczność	transportu	w	temp.	-70	st.	C),	po	uruchomie-
niu	procesu	translacji	ulega	nieodwracalnemu	rozpadowi.

c.	 Szczepionki anty-COVID-19	oparte	są	na	opracowywa-
nym	przez	wiele	lat	modelu	molekularnych	szczepionek	
mRNA	i	poddawane	były	badaniom	klinicznym	zgodnie	
ze	standardowymi	procedurami.	To,	że	nie	rekomendu-
je	się	podawania	ich	ciężarnym,	wynika	z	konieczności	
przeprowadzenia	w	dalszej	kolejności	dodatkowego,	od-
rębnego	cyklu	badań,	 co	 jest	 elementem	standardowej	
procedury	badań	klinicznych	leków.

d. Rzekomo negatywny wpływ szczepionki na procesy 
rozrodcze	powodowany	ma	być	podobieństwem	białka	
kolca	wirusa	i	białka	syncytyny.	W	wypowiedziach	inter-
netowych	mylone	są	pojęcia	homologii	i	reakcji	krzyżo-
wych.	Białko	kolca	wirusa	SARS-CoV-2	i	syncytyna	za-
wierają	niewielkie	fragmenty	o	pewnym	podobieństwie	
sekwencji	aminokwasów,	jednak	nie	oznacza	to	że	prze-
ciwciała	na	to	białko	będą	reagowały	z	syncytyną.	Frag-
ment	jaki	białko	kolca	(glikoproteina	S)	dzieli	z	syncyty-
nami	jest	zbyt	mały,	aby	wywołać	immunologiczną	reak-
cję	krzyżową.	Nie	wykazano	reaktywności	krzyżowej	swo-
istych	przeciwciał	antywirusowych	z	syncytyną	człowie-
ka	obecną	w	plemnikach.	Nie	stwierdzono	także	wpływu	
infekcji	SARS-CoV-2,	a	tym	bardziej	szczepienia	przeciw	
COVID-19,	na	zdrowie	 reprodukcyjne	kobiet.	Podsumo-
wując,	nie	ma	żadnych	naukowo	uzasadnionych	przyczyn	
aby	sądzić,	że	szczepionka	może	w	jakikolwiek	sposób	za-
grażać	 płodności	 kobiet	 lub	mężczyzn	 czy	 rozrodowi	w	
ogólności.

3.	 Powszechnym	 obyczajem	 w	 nauce	 jest	 poddawanie	
wszelkich	wyników	badań	recenzji zewnętrznej, doko-
nywanej	przez	niezależnych	specjalistów	będących	au-
torytetami	 z	 danej	 dziedziny.	 Tezy	 z	 omawianych	wy-
wiadów	 takiego	 procesu	 nigdy	 nie	 przeszły.	 Członko-
wie	Komitetu,	jako	profesjonaliści,	mogliby	takiej	recen-
zji	dokonać,	jednak	najpierw	tezy	takie	musiałyby	zostać	
sformułowane	w	sposób	właściwy	dla	prac	naukowych,	a	
nie	funkcjonować	jedynie	w	postaci	bezkrytycznie	publi-
kowanych	enuncjacji	medialnych.

Przypominamy, że aktualną wiedzę naukową na temat pan-
demii można uzyskać na stronie www.naukaprzeciwpandemii.pl

Członkowie Komitetu z całą mocą podkreślają, że je-
dyną naukowo umocowaną metodą kontrolowanego 
przerwania epidemii SARS-CoV-2 jest zaszczepienie się 
szczepionką przeciw COVID-19.

Pod	stanowiskiem	podpisało	się	34	członków	Komitetu.

Za Komitet Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN
Przewodniczący /-/ prof. dr hab. med. Michał Witt
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Szczepienia ochronne sprawiły, że ma sowo prowadzące kiedyś do kalectwa lub 
śmierci choroby zakaźne, takie jak ospa prawdziwa czy polio, obecnie odeszły w 
niepamięć. Dziś stanęliśmy przed wybo rem zaszczepienia się na COViD-19 lub pod-
jęcia ryzyka związanego z zachorowaniem, trwaniem pandemii oraz dalszym pogłę-
bianiem się kryzysu gospodarczego i zdro wotnego. Nie tylko sceptykom polecamy 
zatem dokument, który zawiera rzetelne, poparte badaniami naukowymi informa-
cje na ten temat.

Dezinformacja	 i	 krążące	mity	 na	 temat	 szcze-
pionek	przeciw	C0VID-19	 sprawiły,	 że	eksperci	 z	
różnych	dziedzin,	m.in.	chorób	za	kaźnych,	wakcy-
nologii,	 wirusologii,	 chemii	 i	 biochemii,	 zdrowia	
publicznego	i	medycyny	rodzinnej	zjednoczyli	siły	
w	ramach	inicjatywy	prof.	Andrzeja	M.	Fala	„Na-
uka przeciw pande mii” i	 przygotowali	 białą	 księ-
gę	 pod	 tytułem	 „Szczepienia przeciw COVID-19. 
Innowacyj ne technologie i efektywność”.	 To	 pierw-
szy	 tak	 kompleksowy	 dokument	 przygotowany	
przez	przedstawicieli	 środowiska	medycznego	na	
rzecz	edukacji	 i	szerzenia	rzetelnej	 informa	cji	na	
temat	szczepionek	przeciw	COVID-19.
W	historii	rozwoju	medycyny	szczepienia	ochron-

ne	są	jednym	z	największych	osiągnięć,	odkryciem,	
które	 uratowało	 życie	 milio	nom	 ludzi.	 Przyczyni-
ło	się	do	eradykacji	śmier	telnych	i	inwalidyzujących	
chorób.	 Zdrowie	 publiczne,	 rozumiane	 jako	 holi-
styczne	podej	ście	do	medycyny	i	opieki	zdrowot-
nej	 w	 walce	 z	 chorobami	 zakaźnymi,	 nigdy	 nie	
dyspono	wało	 skuteczniejszą	 bronią	 -	 powiedział	
prof.	 Andrzej	 M.	 Fal,	 pomysłodawca	 inicjatywy	
„Na uka przeciw pandemii”.
Szczepionka	może	 zawierać	osłabiony	 lub	mar-

twy	 drobnoustrój,	 bądź	 jego	 fragmenty,	 np.	 frag-
ment	 materiału	 gene-
tycznego	 (RNA)	 wirusa.	
Szczepionki	 zawierające	
fragmenty	 wirusa	 uwa-
żane	 są	 za	 bardzo	 bez-
pieczne,	a	technologia	ta	
jest	 rozwijana	 od	 około	
20	 lat.	 Szczepienie	 tego	
typu	stosowane	będzie	w	
przypadku	 SARS-CoV-2.	
Szczepionka	 zawie	ra	 in-
strukcję	(mRNA),	na	pod-
stawie	 której	 or	ganizm	
produkuje	niewielki	frag-
ment	wirusa	(białko	S	od	
ang.	 spike	 protein),	 któ-
ry	 nie	 wy	wołuje	 choroby,	
ale	 wystarcza,	 żeby	 układ	
odpornościowy	nauczył	się	
rozpoznawać	 SARS-CoV-2	
i	efektywnie	z	nim	walczyć.

Niezaszczepiony	 organizm	 potrzebuje	 aż	 oko-
ło	 2	 tygodni,	 żeby	w	pełni	„uzbroić	 się”	 do	walki	
z	 chorobotwórczym	 drobno	ustrojem.	 Rolą	 szcze-
pionki	 jest	 imitowanie	zakażenia,	dzięki	 czemu	u	
osoby	zaszcze	pionej	wykształca	się	odporność,	do-
kładnie	tak	jak	przy	przechorowaniu	choroby,	ale	
bez	związanego	z	nią	ryzyka	zdrowotnego.	Dzię-
ki	 temu	 przy	 spotkaniu	 z	 drobnoustro	jem	układ	
opornościowy	jest	od	razu	goto	wy	do	walki.

Mimo	 zagrożenia	 spowodowanego	 pan	demią,	
szczepionki	 przeciw	 SARS-CoV-2	 poddano	 takim	
samym	 restrykcyjnym	 ba	daniom,	 mającym	 wyka-
zać	ich	skuteczność	i	bezpieczeństwo,	 jak	inne	leki	
i	szczepion	ki,	które	uzyskują	dostęp	do	europejskie-
go	 rynku	 farmaceutycznego.	 Poza	 badaniami	 pro-
wadzonymi	 na	 tysiącach	 ochotników,	 do	stępność	
szczepień	w	krajach	Unii	Europej	skiej	wymaga	przej-
ścia	drobiazgowej	proce	dury	prowadzonej	przez	Eu-
ropejską	Agencję	Leków,	która	sprawdza	jakość,	sku-
teczność	i	bezpieczeństwo	szczepionek.

Przedruk:
Magazyn Pielęgniarki i Położnej Nr 11/2020

Nauka
przeciw pandemii
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Raporty	 z	 Chin,	 Wielkiej	 Brytanii,	
Hiszpanii	 czy	 ze	 Stanów	 Zjednoczo-
nych	 wskazują	 na	 poważny	 wzrost	
liczby	przypadków	przemocy	w	rodzi-
nie	od	czasu	wybuchu	pandemii.	Po-
twierdzają	to	także	polskie	organiza-
cje	pozarządowe,	które	działają	w	ob-
szarze	przeciwdziałania	przemocy	do-
mowej	-	od	końca	mar	ca	2020	roku	re-
jestrują	 zwiększoną	 liczbę	 zgłoszeń	
przypadków	 przemo	cy	 i	 próśb	 o	 po-
moc.	 Światowa	 Orga	nizacja	 Zdrowia	
(WHO),	Organizacja	Narodów	Zjedno-
czonych	(ONZ)	ape	lują	do	służb	i	in-
stytucji	o	wzmożoną	czujność	w	kon-
taktach	z	rodzinami	i	zwracanie	uwa-
gi	na	sygnały,	które	mogą	świadczyć	o	
przemocy.
W	czasie	 trwającej	od	prawie	 roku	

pandemii	 nasza	 uwaga	 kierowana	
jest	 zwykle	 na	 bezpośrednie	 konse-
kwencje	SARS-CoV-2:	na	dane	o	licz-
bie	osób,	które	zachorowały	lub	które	
zmarły	na	COVID-19,	na	dane	o	licz-
bie	zajętych	łóżek	w	szpitalach	lub	do-
stępnych	respiratorów.	I	tylko	od	cza-
su	do	czasu	do	czasu	docierają	do	nas	

informacje	 o	 innych,	 „niemedycz-
nych”	skutkach	rozprzestrzeniania	się	
koronawiru	sa.	 Przekazują	 je	 przede	
wszystkim	pracownicy	placówek,	któ-
re	angażu	ją	się	w	pomoc	osobom	do-
znającym	przemocy	w	rodzinie.	Pod-
kreślają	oni,	że	w	szczególnie	trudnej	
sytuacji	 są	 właśnie	 ich	 klienci	 -	 czę-
sto	przez	COVID-19	zamknięci	w	do-
mach	 i	 po	zbawieni	 możliwości	 uzy-
skania	szyb	kiej	i	bezpośredniej	pomo-
cy.	Tymcza	sem	doznawanie	przemocy	
powoduje	u	ofiar	szereg	negatywnych	
skutków	i	konsekwencji	dla	ich	zdro-
wia	fizycz	nego	i	psychicznego	oraz	dla	
ich	funk	cjonowania	społecznego.

Sygnały alarmowe
Stosunkowo	najłatwiej	jest	zauwa-

żyć	objawy	przemocy	fizycz	nej	-	róż-
nego	 rodzaju	 urazy:	 sinia	ki,	 zadra-
pania,	 złamania	 kończyn,	 nosa	 czy	
szczęki,	wyrwane	włosy,	ślady	po	przy-
palaniu	 papierosem	 itp.	 Wiele	 ofiar	
w	 wyniku	 pobicia	 doznaje	 poważ-
nych	 uszkodzeń	 głowy,	 np.	 pęknię-

cia	podstawy	czaszki	czy	wstrząśnie-
nia	mózgu.	Wg	autorów	ar	tykułu	„CO-
VID-19,	domestic	violence	and	abuse,	
and	urgent	dental	and	oral	and	maxil-
lofacial	surgery	care”	(„COVID-19,	prze-
moc	i	znęcanie	się	w	rodzinie	a	doraźna	
opieka	stomato	logiczna	i	opieka	w	za-
kresie	chirurgii	szczękowo-twarzowej”),	
który	został	zamieszczony	na	stronach	
internetowych	 „British	 Dental	 Jour-
nal”,	 65-95%	 przypadków	 przemocy	
fizycznej	w	rodzinie	skutkuje	urazem	
twarzy.	Autorzy	opracowania	podkre-
ślają	 rolę	 stomatologów	 i	 chirurgów	
szczękowo-twarzowych	 w	 rozpozna-
waniu	przemocy	domowej,	podejmo-
waniu	interwencji	oraz	udzielaniu	po-
mocy	pacjentom-ofiarom.	Biorąc	pod	
uwa	gę,	 że	 w	 okresie	 pandemii	 kon-
takt	z	lekarzem	POZ	najczęściej	przyj-
muje	 formę	teleporady,	 trudno	zało-
żyć,	 że	przedstawiciel	 ochrony	 zdro-
wia	będzie	miał	możliwość	dostrzeże-
nia	obrażeń,	które	mogą	być	skutkiem	
przemocy	 w	 rodzinie.	 Ale	 przemoc	
w	 rodzinie	 to	 nie	 tylko	 te	 zachowa-
nia	 sprawcy,	 które	 powodują	 uszko-

Pandemia a przemoc w rodzinie
Badania pokazują, że w czasie różnego rodzaju sytuacji trudnych i w pewnym sensie nadzwy-

czajnych nasila się przemoc wobec kobiet i dzieci. Do tych „nadzwyczajnych” sytuacji zaliczyć 
można stan pandemii COVID-19.

KATARZYNA MICHALSKA
Dział ds. rodziny i młodzieży, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
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dzenia	ciała	ofiar.	Przemocą	jest	tak-
że	krzyw	dzenie	emocjonalne,	np.	wy-
zwiska,	groźby,	szantaż,	zastraszanie,	
upo	karzanie,	 zawstydzanie,	 poniża-
nie,	 ograniczanie	 kontaktów	 z	 inny-
mi	oso	bami,	wyśmiewanie,	kontrolo-
wanie,	zmuszanie	do	określonych	za-
chowań,	do	rezygnacji	z	własnych	po-
glądów	lub	przekonań.	W	czasie	pan-
demii	 COVID-19	 wiele	 rodzin	 bory-
ka	się	z	po	ważnym	pogorszeniem	sy-
tuacji	materialnej.	Utrata	pracy,	a	co	
za	tym	idzie	dochodów,	skutkuje	nie	
tylko	 proble	mami	 finansowymi,	 ale	
jest	także	poważnym	czynnikiem	ry-
zyka	prze	mocy	w	rodzinie.	Jej	spraw-
cy	mogą	znajdować	dodatkowe	uza-
sadnienie	 dla	 przemocy	 ekonomicz-
nej,	prze	jawiającej	się	m.in.	ograni-
czeniami	dostępu	do	pieniędzy,	wy-
dzielaniem	kwot	przeznaczonych	na	
zaspokaja	nie	 potrzeb	 rodziny,	 czy	
zmuszaniem	najbliższych	do	dokład-
nego	rozliczania	się	z	wydatków.	Fi-
nanse	stają	się	dla	sprawcy	przemo-
cy	 domowej	 formą	 wpływu	 na	 naj-
bliższych	 i	 ich	 kontro	lowania.	 Nie-
zastosowanie	 się	 do	 jego	 oczekiwań	
może	być	pretekstem	do	agresji	i	ak-
tów	przemocy.
Nie	możemy	zapominać	o	przemo-

cy	 seksualnej,	 która	 jest	 szczególnie	
skrywaną	 formą	przemocy	domowej.	
Przymuszanie	 do	 nieakceptowanych	
zachowań	 seksualnych	 czy	 gwałty	w	
czasie	izolacji	domowej	trudniej	ujaw-
nić,	są	zatem	rzadziej	niż	do	tej	pory	
zgłaszane.

Ofiary
Osoby	 doznające	 przemocy	 w	 ro-

dzinie	 żyją	 w	 chronicznym	 stresie	
i	 strachu.	 Odczuwają	 brak	 wsparcia	
emocjonalnego,	utratę	poczucia	wła-
snej	wartości	 i	 poczucia	 bezpieczeń-
stwa.	 Są	 silnie	 zależne	 od	 sprawcy	
przemocy	 (emocjonalnie,	 finanso	wo,	
ze	względu	na	mieszkanie	itp.)	i	prze-
konane,	że	nie	mają	wpływu	na	swo-
je	życie.	Przeżywają	wstyd	i	lęk,	a	pod	
wpływem	 sprawcy	 prze	mocy	 zaczy-
nają	wierzyć,	że	zasługują	na	przemoc.	
Zwykle	czują	się	winne	temu,	że	w	ich	
rodzinach	do	niej	do	chodzi,	że	nie	po-
trafią	 ochronić	 siebie	 i	 dzieci	 przed	
sprawcą.	 Trzeba	 jednak	 pamiętać,	 że	
za	przemoc	zawsze	od	powiada	osoba,	
która	przemocy	się	dopuszcza,	a	nie	ci,	
którzy	są	przez	nią	krzywdzeni.
Warto	dodać,	że	nie	istnieje	jeden,	

szczególny	 typ	osoby	maltretowanej.	
To	oznacza,	że	ofiarą	przemocy	w	ro-
dzinie	może	stać	się	każdy	z	nas	-	nie	
chroni	 przed	 tym	 ani	wykształcenie,	
ani	wiek,	ani	status	społeczny.

Konsekwencją	przemocy	w	rodzi-
nie	 mogą	 być	 dolegliwości	 soma-
tyczne,	 np.	 bóle	 głowy,	 bóle	 brzu-
cha,	 bóle	 w	 klatce	 piersiowej,	 do-
legliwości	 nerwicowe,	 bezsenność,	
obniżony	 nastrój,	 zaburzenia	 lęko-
we	 itp.	 U	 kobiet	 doznających	 prze-
mocy	w	 rodzinie	 stwierdzano	 także	
zaburzenia	 krążenia,	 nadciśnienie	
tętnicze,	 chorobę	 wrzodową	 żołąd-
ka	 i	 dwunastnicy,	 zaburzenia	 mie-
siączkowania,	infekcje	macicy,	infek-
cje	pęcherza,	przewle	kły	ból	w	mied-
nicy	itp.	 (Campbell,	2002;	Bonomi	i	
in.,	2oog).	Kobiety	doświadczające	w	
domu	 przemocy	 psychicznej	 lub	 fi-
zycznej	 wykazują	 objawy	 depresji,	
lęku	oraz	zespołu	stresu	pourazowe-
go	(PTSD).	U	nie	których	ofiar	prze-
mocy	pojawiają	się	myśli	samobój-
cze.	Według	 badań	 31,2%	 kobiet	 z	
przewlekłymi	 zabu	rzeniami	 neuro-
logicznymi	 to	 ofiary	 przemocy	 do-
mowej	(C.	Diaz	Olavarrieta,	J.	Cam-
bell,	1999).
Niektóre	osoby	doznające	przemo-

cy	 w	 rodzinie	 sięgają	 po	 substan	cje	
psychoaktywne,	które	mają	im	pomóc	
poradzić	sobie	z	trudnymi	emocjami.	
Stosują	 coraz	 większe	 dawki	 leków	
uspokajających,	leków	nasennych,	al-
koholu,	a	czasem	narkotyków,	wpada-
jąc	w	pułapkę	uzależ	nienia.
U	dzieci,	podobnie	jak	u	osób	doro-

słych,	o	przemocy	w	rodzinie	świad-
czyć	mogą	 obrażenia	 fizyczne,	 dole-
gliwości	 psychosomatyczne	 oraz	 za-
burzenia	 emocjonalne	 i	 zaburzenia	
zachowania.

Konsekwencje
Specjaliści	 podkreślają,	 że	 konse-

kwencje	 bycia	 ofiarą	 lub	 świadkiem	
przemocy	mogą	mieć	wymiar	krótko-	
i	długoterminowy.	Krótkoterminowy-
mi	są	m.in.	lęk,	cierpienie,	za	burzenia	
snu,	 zaburzenia	 łaknienia,	 zachowa-
nia	 agresywne,	 obgryzanie	 paznok-
ci,	drżenie,	jąkanie,	problemy	w	szko-
le,	nadmierne	posłuszeństwo	lub	za-
mknięcie	się	w	sobie,	myśli	samobój-
cze	itp.	Z	kolei	konsekwen	cjami	dłu-
goterminowymi	 będą	 m.in.	 trudno-
ści	 w	 zbudowaniu	 spójnego	 obra-
zu	 siebie,	 trudności	 w	 nawiązy	waniu	
trwałych	 relacji,	powtarzanie	destruk-
tywnych	wzorców	 rodzin	nych,	 depre-
sje,	zaburzenia	odżywia	nia,	problemy	
zdrowotne,	podejmo	wanie	zachowań	
ryzykownych	itp.	

W PRZYPADKU
WĄTPLIWOŚCI

Bądź	 uważna/uważny	 na	 sygnały,	
które	mogą	wzbudzić	podejrzenie,	że	
masz	do	czynienia	z	osobą	doznającą	
przemocy	w	rodzinie.	Jeśli	nie	wiesz,	
co	zrobić	i	jak	zareagować	w	sytuacji	
zawodowego	kontaktu	z	ofiarą	prze-
mocy	w	 rodzinie,	możesz	 skonsulto-
wać	się	z	pracownikami	działającego	
na	 zlecenie	 PARPA	Ogólnopolskiego	
Pogotowia	dla	Ofiar	Przemocy	w	Ro-
dzinie	 „Niebieska	 Linia”,	 w	 ramach	
którego	działa	telefon	dla	przedstawi-
cieli	służb	(22	250	63	12	w	każdą	śro-
dę	w	godz.	10.00-13.00).

KOMENTARZ
EKSPERTA

Mariola Łodzińska
wiceprezes Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych

•	 Musimy	 pamiętać,	 że	 przedstawi-
ciel	 ochrony	 zdrowia	 ma	 obowią-
zek	 zapytać	 o	 źródło	 pochodzenia	
ran,	podbiegnięć	krwawych	 itd.	To	
nie	 jest	 kwestia	 taktu,	 szanowania	
prywatności	 pacjenta	-	 to	 ustawo-
wy	 obowiązek	 wynikający	 z	 prze-
pisów	 Ustawy	 o	 przeciwdziałaniu	
przemocy	 w	 rodzinie	 i	 Rozporzą-
dzenia	 w	 sprawie	 procedury	 „Nie-
bieskiej	Karty”.

•	 Rozmowa	z	osobą	krzywdzoną	nie	
należy	 do	 łatwych,	mogą	 się	 Pań-
stwo	spodziewać	oporu	z	jej	strony	
i	 zapewnia	nia,	 że	 wszystko	 jest	 w	
porządku,	ale	może	też	się	zdarzyć,	
że	osoba	z	ulgą	przyjmie	Wasze	py-
tania	 i	 możliwość	 opowie	dzenia	
komuś	o	tym,	co	ją	dręczy.

•	 Żadna	 sytuacja	 nie	 zwalnia	 nas	 z	
działania,	 jeśli	 tylko	 podejrzewacie,	
że	w	rodzinie	dochodzi	do	przemocy	
-	ani	niechęć	ze	strony	rozmówczyni,	
jak	i	jej	zapewnienia,	że	już	czuje	się	
lepiej,	że	potrzebowała	się	wygadać.

•	 Każde	 spotkanie	 z	 domniemaną	
ofiarą	krzywdzenia	powinno	z	Pań-
stwa	 strony	 skutkować	wszczęciem	
proce	dury	 „Niebieskie	 Karty”	 po-
przez	wypełnienie	formularza	„Nie-
bieska	 Karta	 A”.	 Przekazujecie	 go	
Państwo	niezwłocznie	do	Przewod-
niczącego	Zespołu	Interdyscyplinar-
nego.	Taki	 zespół	działa	w	każdym	
mieście,	gminie.

Przedruk: Magazyn Pielęgniarki i Położnej
Nr 11/2020
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Składamy	serdeczne	podziękowania
naszej	koleżance

pielęgniarce	środowiskowo-rodzinnej,
w	związku	z	przejściem	na	emeryturę

po	47	latach	pracy	w	zawodzie

Jolancie Kubiak

Dziękujemy	za	te	wszystkie	lata	wspólnej	pracy,
często	w	trudnych	i	ciężkich	warunkach.

Będąc	na	zasłużonej	emeryturze,
wykorzystaj	ten	czas	na	sprawy

i	rzeczy	ważne	dla	Ciebie.
Odpoczywaj.	Ciesz	się	życiem.

Powodzenia

koleżanki Emilia i Małgorzata

16.12.20r.	 -	 Posiedzenie	 Komisji	 ds.	 Refundacji	
Kosztów	 Kształcenia	 i	 Doskonalenia	 Zawodowe-
go/w	zmniejszonym	składzie/,	na	którym	przyzna-
no	refundację	na	ogólną	22 509	zł	dla	pielęgniarek	
i	 położnych.

17.12.20r. -	Posiedzenie	Prezydium	ORPiP	w	formie	
obiegowej,	na	którym	podjęto	24	Uchwały/	dostęp-
ne	na	stronie	internetowej	OIPiP/.

29.12.20r.	 -	 Posiedzenie	 Komisji	 Socjalnej	
w	 zmniejszonym	 składzie.	 Zapomogi	 przyznano	
na	ogólną	kwotę	35	000	zł	dla	pielęgniarek	 i	po-
łożnych.

29.12.20r. –	 Posiedzenie	 Prezydium	 ORPiP	
w	 formie	obiegowej,	na	którym	podjęto	5	Uchwał/
dostępne	na	stronie	internetowej	OIPiP/.

14.01.21r. -	Posiedzenie	Prezydium	ORPiP	w	formie	
obiegowej,	 na	 którym	 podjęto	 18	 Uchwał/dostępne		
na	stronie	internetowej	OIPiP/.

25.01.21r.	-	Posiedzenie	Komisji	ds.	Refundacji	Kosz-
tów	 Kształcenia	 i	 Doskonalenia	 Zawodowego/w	
zmniejszonym	składzie/,	na	którym	przyznano	refun-
dację	na	ogólną	kwotę	9	391zł	dla	pielęgniarek	i	po-
łożnych.

26.01.21r. -	Posiedzenie	Komisji	ds.	Przeszkoleń	po	
5-letniej	przerwie	w	wykonywaniu	zawodu.

26.01.21r.	 -	 Posiedzenie	 Komisji	 Socjalnej	 w	
zmniejszonym	 składzie.	 Zapomogi	 przyznano	
na	 ogólną	 kwotę	 65	 700zł	 dla	 pielęgniarek	 i	 po-
łożnych.

27.01.21r. -	 Posiedzenie	NRPiP	w	 formie	 zdalnej,	
w	 którym	 uczestniczył	 online	Wiceprewodniczący	
ORPiP	T.	Kaczmarek	oraz	członek	ORPIP	Alicja	Sta-
nikowska.

28.01.21r.	 -	 Posiedzenie	 ORPiP	 w	 formie	 obiegowej,	 na	
którym	podjęto	25	Uchwał/dostępne	na	stronie	 inter-
netowej	OIPiP/.

2.02.21r. -	Posiedzenie	Prezydium	NRPiP	w	formie	
zdalnej,	 w	 którym	 uczestniczył	 online	 Wiceprze-
wodniczący	ORPiP	T.	Kaczmarek.

Opracowała J. Plens – Gałąska

WYDARZENIA
OD 14.12.2020r. - 2.02.2021r.

KOMUNIKAT
Dział	Rejestru	i	Prawa	Wykonywania	Zawodu	przypomina	o	obowiązku	aktualizowania	danych:

•	 Zmiana	nazwiska
•	 Podjęcie	pracy,	zmiana	miejsca	pracy
•	 Zmiany	teleadresowe
•	 Ukończone	kursy	specjalistyczne,	kwalifikacyjne,	specjalizacje
•	 Uzyskanie	tytułu	licencjata	(studia	pomostowe),	magistra
•	 Przejście	na	emeryturę

Arkusz	aktualizacyjny	dostępny	jest	na	naszej	stronie	internetowej	w	zakładce

WOKÓŁ	ZAWODU	>	WNIOSKI	DO	POBRANIA	>	PRAWO	WYKONYWANIA	ZAWODU	>	ARKUSZ	AKTUALIZACYJNY.
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Wiesław Morek

Jolanta Plens-Gałąska

PROTOKOŁY POSIEDZEŃ
KOMISJI DS. REFUNDACJI
KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

I DOSKONALENIA
ZAWODOWEGO

Z DNIA 16 GRUDNIA 2020r.
1.	Komisja	rozpatrzyła	pozytywnie:
a)	 7	wniosków	 dotyczących	 studiów	magisterskich	 na	

kierunku	 pielęgniarstwo/położnictwo,	 na	 ogólną	
kwotę	7	000	zł	(słownie:	siedem	tysięcy	złotych),	

b)	 2	 wnioski	 dotyczące	 studiów	 licencjackich	 na	 kie-
runku	pielęgniarstwo/położnictwo,	na	ogólną	kwotę	
1	200	zł	(słownie:	jeden	tysiąc	dwieście	złotych),	

c)	 11	wniosków	dotyczących	specjalizacji	dla	pielęgnia-
rek	 i	 położnych,	 na	 ogólną	 kwotę	 10  945	 zł	 (słow-
nie:	 dziesięć	 tysięcy	 dziewięćset	 czterdzieści	 pięć	
złotych),

d)	 9	 wniosków	 dotyczących	 kursów	 specjalistycznych,	
na	kwotę	1	795	zł	 (słownie:	 jeden	tysiąc	siedemset	
dziewięćdziesiąt	pięć	złotych),

e)	 7	wniosków	dotyczących	konferencji,	na	kwotę	1	 569	 zł	
(słownie:	 jeden	 tysiąc	 pięćset	 sześćdziesiąt	 dziewięć	
złotych).

2.	 Ogółem	 Komisja	 rozpatrzyła	 pozytywnie	 36	 wnio-
sków,	na	łączną	kwotę	22 509	zł	(słownie:	dwadzie-
ścia	dwa	tysiące	pięćset	dziewięć	złotych).

Z DNIA 25 STYCZNIA 2021r.
1.	Komisja	rozpatrzyła	pozytywnie:
a)	 4	wnioski	dotyczące	 studiów	magisterskich	na	kie-

runku	pielęgniarstwo/położnictwo,	na	ogólną	kwotę	
4	000	zł	(słownie:	cztery	tysiące	złotych),	

b)	 4	wnioski	dotyczące	 specjalizacji	dla	pielęgniarek	 i	
położnych,	na	ogólną	kwotę	3 995	zł	(słownie:	trzy	
tysiące	dziewięćset	dziewięćdziesiąt	pięć	złotych),

c)	 7	 wniosków	 dotyczących	 kursów	 specjalistycznych,	
na	kwotę	1	396	zł	(słownie:	jeden	tysiąc	trzysta	dzie-
więćdziesiąt	sześć	złotych).

2.	 Ogółem	 Komisja	 rozpatrzyła	 pozytywnie	 15	 wnio-
sków,	na	łączną	kwotę	9	391	zł	(słownie:	dziewięć	ty-
sięcy	trzysta	dziewięćdziesiąt	jeden	złotych).

Z	ogromnym	smutkiem	i	żalem	informujemy,
że	8	grudnia	2020	roku

odeszła	na	wieczny	dyżur	nasza
Koleżanka

Ś > P
Ewa Grzeszczyk

Położna
Wieloletni	pracownik	Sali	Porodowej

Szpitala	Pomnik	Chrztu	Polski	W	Gnieźnie.
Bardzo	dobry	pracownik,	wspaniała	i	ciepła	osoba.

Zawsze	życzliwa,	sumienna,	empatyczna.
Dziękujemy,	że	byłaś	z	nami	i	dla	nas.

Koleżanki i Koledzy

Ze	smutkiem	przyjęliśmy	wiadomość,
że	w	dniu	21	stycznia	2021	roku

odeszła	na	wieczny	dyżur
nasza	koleżanka	Pielęgniarka

Ś > P
Janina (Jola) Myszka
Kochała	swoją	pracę,

kochała	pomagać	ludziom.
Wspaniała	koleżanka,	cierpliwa	i	życzliwa.

Zaangażowana	w	pracy	do	końca.
Będzie	nam	bardzo	brakowało

Twojego	wsparcia.

Zawsze	pozostaniesz	w	naszej	pamięci.

Koleżanki z Pielęgniarskiego Ośrodka Medycyny
Środowiskowo-Rodzinnej „PALIUM” Słowackiego 43

Z	głębokim	żalem
dnia	28.01.2021	roku

przyjęliśmy	wiadomość	o	śmierci

Ś > P
Elżbiety Maciejczak

Wieloletniej	pielęgniarki	Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego
Szpitala	Klinicznego	im.	W.Degi	w	Poznaniu

Elka	zawsze	była	bardzo	zaangażowana
w	pracę,	koleżeńska,	służyła	dobra	radą,

wiedzą	i	doświadczeniem.
Miała	wspaniałe	podejście	do	pacjentów.	

„Maciejka”-	zawsze	zostaniesz
w	naszej	pamięci	jako	osoba,
która	każdego	dnia,	roku...
wygrywała	z	ciężką	chorobą.

Cześć
Koleżanki z ORSK im. W. Degi



INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁACANIA
SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

NA RZECZ SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ROKU 2021

Zgodnie	z	Uchwałą	nr	22	VII	Krajowego	Zjazdu	Pielęgniarek	i	Położnych	z	dnia	20	stycznia	2016r.	w	sprawie	
zmiany	uchwały	VII	Krajowego	Zjazdu	Pielęgniarek	i	Położnych	nr	18	z	dnia	20	stycznia	2016r.	w	sprawie	wyso-
kości	składki	członkowskiej	oraz	zasad	jej	podziału	kwota składki członkowskiej na	rzecz	samorządu	zawodo-
wego	pielęgniarek	i	położnych:	

•	 dla	pielęgniarek	i	położnych	zatrudnionych na podstawie umowy o pracę albo na podstawie sto-
sunku służbowego,	a	także	nie	prowadzących	działalności	gospodarczej	a	wykonujących	zawód	wy-
łącznie	na	podstawie	umowy-zlecenia

wynosi 1 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego

•	 w	odniesieniu	do	osób	wykonujących	zawód	pielęgniarki	i	położnej	w ramach działalności gospodar-
czej	–	indywidualnej	bądź	grupowej	praktyki	zawodowej,	a także	innych	członków	samorządu	zobowią-
zanych	do	opłacania	składek	(z wyłączeniem	zatrudnienia	na	podstawie	umowy	o	pracę	albo	na	podsta-
wie	stosunku	służbowego	lub	na	podstawie	umowy	zlecenia),	w	tym	również	pielęgniarek	i	położnych		
wykonujących	zawód	wyłącznie	poza	terytorium	Rzeczypospolitej	Polskiej,	które	nie	złożyły	wniosku	
o	 wykreślenie	z	rejestru	pielęgniarek	i	położnych	

wynosi od dnia 01.01.2021r.
42,42 zł miesięcznie

tj. 0,75 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród 
z zysku w czwartym kwartale 2020r. – Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 21.01.2021r.

Z opłacania składek członkowskich zwolnione są pielęgniarki i położne:
1)	 bezrobotne,	które	są	zarejestrowane	w	urzędzie	pracy,	(pod	warunkiem	przedłożenia	zaświad-

czenia	z	 urzędu	pracy),
2)	 które	zaprzestały	wykonywania	zawodu	i	złożyły	wniosek	odnośnie	zaprzestania	wykonywania	

zawodu	w	okręgowej	izbie	której	są	członkiem,
3)	 wykonujące	zawód	wyłącznie	w	formie	wolontariatu,
4)	 przebywające	na	urlopie	macierzyńskim/tacierzyńskim,	wychowawczym	lub	rodzicielskim,
5)	 pobierające	 świadczenie	 rehabilitacyjne	 lub	 pielęgnacyjne	 lub	 zasiłek	 z	 pomocy	 społecznej	

lub	będące	opiekunami	osób	otrzymujących	świadczenie	pielęgnacyjne	stanowiące	ich	jedyne	
źródło	dochodu.	

6)	 będące	studentami	studiów	stacjonarnych	II	stopnia	na	kierunku	pielęgniarstwo/położnictwo,	
które	nie	wykonują	zawodu,

7)	 pobierających	zasiłek	chorobowy	z	ZUS	-	bez	stosunku	pracy,
8)	 niepracujące,	które:	posiadają	 status	emeryta	 lub	 rencisty	 lub	pobierają	 świadczenie	przed-

emerytalne.

•	 Jednocześnie	informuję,	że	zmianie	ulegają	opłaty związane z wpisem do rejestru OIPiP podmio-
tów zamierzających wykonywać działalność w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgnia-
rek i położnych i wynoszą od dnia 01.01.2021r. 325 zł (tj.	6	%	przeciętnego	miesięcznego		wynagro-
dzenia	w	sektorze	przedsiębiorstw	bez	wypłaty	nagród	z	zysku	za	ubiegły	rok,	tj.	2020r.	-	Obwieszczenie	
Prezesa	GUS	z	dnia	21.01.2021r.),	

•	 oraz	opłaty związane z wpisem do rejestru pielęgniarek i położnych zamierzających wykonywać 
zawód w ramach działalności gospodarczej i wynoszą od dnia 01.01.2021r. 109 zł	(tj.	2	%	przecięt-
nego	miesięcznego	wynagrodzenia	w	sektorze	przedsiębiorstw	bez	wypłaty	nagród	z	zysku	za	ubiegły	
rok,	tj.	2020r.	-	Obwieszczenie	Prezesa	GUS	z	dnia	21.01.2021r.).	Natomiast	wniosek o zmianę wpisu 
w rejestrze	podlega	opłacie	stanowiącej	50%	wysokości	opłaty	tj. 54,50 zł.

Skarbnik ORPIP w Poznaniu
Wiesław Morek


