
APEL 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krośnie  

z dnia 13 marca 2020 r.  

w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów oraz personelu 

świadczącego usługi zdrowotne w domu pacjenta  

 

Apel skierowany do: 

Prezesa Rady Ministrów 

Ministra Zdrowia 

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 

Podkarpackiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia 

Wojewody Podkarpackiego   

Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej 

Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywno – hospicyjnej 

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie  

 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Krośnie zwraca się z apelem o podjęcie 

pilnych i niezwłocznych działań zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne personelu 

świadczącego usługi zdrowotne w domu pacjenta.   

Rozprzestrzenianie się na terenie kraju zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 

stanowi wyzwanie dla całego społeczeństwa, a przede wszystkim dla pracowników ochrony 

zdrowia. W szczególności dotyczy to pielęgniarek i położnych, które z ogromnym 

poświęceniem i zaangażowaniem, wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności zapewniają  

opiekę wszystkim zarażonym pacjentom.  

Należy podkreślić, że sytuacja epidemiologiczna rozwija się tak dynamicznie, a każdy 

pacjent z objawami zakażenia układu oddechowego, może być potencjalnym źródłem 

zakażenia nowym koronawirusem. Dotyczy to również pacjentów, którzy objęci 

są długoterminową opieką pielęgniarską w warunkach domowych. Pielęgniarską opieką 

długoterminową objęte są osoby obłożnie i przewlekle chore, a więc osoby które ze względu 

na swój stan zdrowia stanowią jedną z najbardziej zagrożonych ewentualnym zarażeniem 

grup pacjentów. Ponieważ przerwanie opieki może skutkować zagrożeniem życia 

lub nieodwracalnymi powikłaniami i pogorszeniem się stanu zdrowia pacjentów objętych 

opieką długoterminową apelujemy o:   



1. pilne zabezpieczenie podmiotów realizujących opiekę domową w środki ochrony 

osobistej oraz środki dezynfekcyjne,  

2. opracowanie schematu postępowania dla opieki zdrowotnej w środowisku domowym 

na wzór schematu postępowania dla POZ i NiŚOZ, 

3. wprowadzenie teleporady pielęgniarskiej w środowisku objętym kwarantanną 

przy zachowaniu finansowania świadczenia jak w przypadku wizyt w poradniach 

specjalistycznych, 

Jednocześnie apelujemy o wprowadzenie teleporady lekarskiej i pielęgniarskiej przy 

zachowaniu finansowania świadczenia w opiece paliatywnej, jeżeli stan pacjenta nie będzie 

wymagał bezwzględnej wizyty zespołu.  

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Krośnie zwraca się z pilnym apelem 

do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 

o podjęcie natychmiastowych działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa dla personelu 

medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych w domu pacjenta, samych pacjentów 

oraz członków ich rodzin. W związku z narastającą liczbą osób zakażonych koronawirusem 

na terenie całego kraju, podjęcie wnioskowanych działań jest niezbędne, a ich brak może 

doprowadzić do potencjalnego zwiększenia się zachorowań w grupie pacjentów objętych 

opieką długoterminową w domu.  

 

 

Do wiadomości: 

Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych w Polsce  

 

 

Sekretarz                             Przewodnicząca  
Okręgowej Rady Pielęgniarek     Okręgowej Rady Pielęgniarek 
  i Położnych       i Położnych  
 

     Ewa Czupska                           Renata Michalska  


