
APEL 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krośnie  

z dnia 13 marca 2020 r.  

w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów  

oraz personelu realizującego świadczenia zdrowotne w domu pacjenta 

 z zakresu świadczeń pielęgniarki POZ, świadczeń położnej POZ 

 

Apel skierowany do: 

Wojewody Podkarpackiego  

 

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

pielęgniarek i położnych POZ wykonujących zawód w ramach Indywidualnych i Grupowych 

Praktyk Pielęgniarskich i Położniczych.    

Dynamicznie rozwijająca się sytuacja związana z rozprzestrzenianym 

się koronawirusa SARS CoV-2 na terenie kraju i w środowisku lokalnym stanowi duże 

wyzwanie dla pielęgniarek i położnych POZ pracujących w środowisku domowym. Warto 

zaznaczyć, że populacja pielęgniarki POZ wynosi do 2500 osób, natomiast położnej POZ 

do 6600 osób.  

Pielęgniarka POZ realizuje świadczenia zdrowotne pacjentom wpisanym na listę 

aktywną pielęgniarki POZ, w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób, świadczeń 

pielęgnacyjnych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych. Obejmuje opieką 

świadczeniobiorców w różnych stanach zdrowa i choroby zgodnie z aktualną wiedzą 

medyczną i standardami opieki pielęgniarskiej.  

Ponadto pielęgniarka POZ realizuje świadczenia u pacjentów, którzy wymagają 

systematycznych świadczeń opieki długoterminowej domowej lub pobytu w ZOL, a obecnie 

znajdują się na listach oczekujących do danego zakresu świadczeń.  

Z kolei położna POZ świadczy opiekę z zachowaniem szczególnych zasad w realizacji 

opieki nad podopiecznymi w szczególności w zakresie opieki realizowanej nad ciężarnymi, 

położnicami i noworodkami w ramach wizyt patronażowych oraz nad kobietami 

po operacjach ginekologicznych w środowisku domowym. Zatem świadczenia położnej POZ 

obejmują kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo – neatologiczno – ginekologiczną 

nad populacją objętą opieką.  

Od kilku dni sytuacja zdrowotna w poszczególnych regionach Polski pogarsza 

się. Wstrzymane są planowe przyjęcia i odwiedziny w szpitalach. Niejednokrotnie 



opiekunowie w tym trudnym czasie decydują się na pozostawienie seniorów i pacjentów 

onkologicznych w domu, co przekłada się na częstsze wizyty u tych pacjentów w celu 

realizacji świadczeń  na zlecenie lekarskie oraz monitorowanie ich stanu zdrowia.  

Nie możemy także pozostawić bez opieki pielęgniarskiej osób samotnych, 

wymagających od nas wsparcia.  

Pielęgniarka i położna realizując świadczenia samodzielnie musi pozyskać sprzęt 

i potrzebne materiały do pracy w różnych hurtowniach i sklepach. Obecnie pozyskanie 

niezbędnego sprzętu jest bardzo trudne, brakuje masek, fartuchów, rękawiczek, środków 

dezynfekcyjnych nie wspominając o  wygórowanych cenach.  

Dlatego wnosimy o:  

1.  Pomoc w zabezpieczeniu praktyk realizujących opiekę domową w POZ w środki 

ochrony osobistej oraz środki dezynfekcyjne i ułatwienie  ich zakupu. 

2. Opracowanie schematu postępowania lub wytycznych dla wizyt realizowanych 

w środowisku domowym zarówno dla pielęgniarek POZ jak i położnych POZ 

realizujących wizyty patronażowe. 

3. Umożliwienie pozyskania informacji o stanie epidemiologicznym populacji objętej 

opieką we właściwej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.  

 

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

do Wojewody Podkarpackiego o podjęcie natychmiastowych działań służących zapewnieniu 

bezpieczeństwa dla pracującego personelu medycznego udzielającego świadczeń 

zdrowotnych z zakresu POZ  w domu pacjenta, samych pacjentów oraz członków ich rodzin.  

Podjęcie wnioskowanych działań jest niezbędne, a ich brak może doprowadzić 

do potencjalnego zwiększenia się zachorowań.  

 

 

Do wiadomości: 

1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych  

2. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie 

3. Podkarpacka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Przeworsku   

 

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

     Ewa Czupska                           Renata Michalska  


