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Pani
Zofia Małas
Prezes
Naczelnej Rady Pielęgniarek
i Położnych
Szanowna Pani Prezes,
w odpowiedzi na pismo z dnia 6 lipca 2020r. (znak: NIPiP-NIPiP-DM.0025.127.2020/JP)
Departament Pielęgniarek i Położnych dziękuje za przekazanie informacji zebranych od
Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych i, odnosząc się do uwag i propozycji
przekazanych przez środowisko dotyczących konieczności aktualizowania procedur
i wytycznych dla pielęgniarek i położnych na czas trwania epidemii koronawirusa SARSCoV-2, uprzejmie informuje, co następuje.
Ad. 1 – Procedury i wytyczne dotyczące wznowienia kształcenia podyplomowego dla
pielęgniarek i położnych
Odnosząc się do opracowania jednolitych wytycznych i procedur związanych
z ponownym wznowieniem kształcenia podyplomowego prowadzonego przez ośrodki
szkoleniowe należy wskazać, że kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
powinno odbywać się z uwzględnieniem zasad zapobiegania rozprzestrzeniania się
wirusa

SARS-CoV-2,

udostępnianych

na

stronach

https://gis.gov.pl/

lub

https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także z uwzględnieniem obowiązujących
przepisów prawa. Dodatkowo należy wskazać, iż na stronie internetowej Ministerstwa
Zdrowia oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w dniu
30 czerwca 2020 r. został zamieszczony Komunikat w sprawie realizacji zajęć
praktycznych w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, który
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rozstrzyga kwestie dotyczące wykonywania testów w kierunku COVID- 19,
pielęgniarkom i położnym realizującym zajęcia praktyczne, w tym również pokrywania
ich kosztów.
Jednocześnie Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że
w Ministerstwie Zdrowia zostały wypracowane rozwiązania legislacyjne, mające na celu
wprowadzenie zmian w przepisach prawa, które umożliwią na czas zagrożenia
epidemicznego lub epidemii prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek
i położnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Po wejściu
w życie procedowanych przepisów stosowne informacje zostaną zamieszczone na
stronie internetowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.
Ad. 2 – Procedury dotyczące odwiedzin pacjentów przebywających w szpitalach lub
w ZOL-ach
Na poziomie krajowym nie wprowadzano prawnych ograniczeń (nie zawierają ich
w szczególności przepisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii),
związanych z organizacją odwiedzin pacjentów przebywających w szpitalach, ZOL/ZPO.
Decyzje

dotyczące

wprowadzenia

lub

odwołania

ograniczeń

związanych

z odwiedzaniem osób przebywających w tychże placówkach, podejmowane są – po
analizie aktualnych zaleceń, sytuacji epidemicznej występującej na danym obszarze
oraz w podmiocie, którego to ograniczenie dotyczy, a także przy uwzględnieniu
ewentualnych przepisów/poleceń obowiązujących na danym obszarze – przez
kierownika szpitala, ZOL/ZPO, po konsultacji z wojewodą, oddziałem wojewódzkim
Narodowego

Funduszu

Zdrowia

oraz

właściwą

powiatową

stacją

sanitarno-

epidemiologiczną.
Ad. 3 - Aktualizacja procedur dla pielęgniarek i położnych na czas trwania epidemii
koronawirusa SARS-CoV-2.
Departament Pielęgniarek i Położnych, w związku ze zmieniającą się sytuacją
epidemiologiczną w kraju i stopniowym łagodzeniem obostrzeń dotyczących Covid-19,
zwrócił się z się do Konsultantów Krajowych, Towarzystw i Stowarzyszeń Pielęgniarskich
i Położniczych – autorów opublikowanych na stronach Ministerstwa Zdrowia procedur,
zaleceń i wytycznych dla pielęgniarek i położnych z prośbą o ich ewentualną
aktualizację.
Procedury zaktualizowane:

2

1.

6 maja 2020 r. „Zalecenia dotyczące organizacji procesu udzielania świadczeń

pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w związku ze stanem
epidemii i ryzykiem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19”,
2.

3 czerwca 2020 r. „Zalecenia w stanie epidemii wirusa SARS–CoV–2

wywołującego chorobę COVID–19 dla położnych rodzinnych / położnych podstawowej
opieki zdrowotnej”,
3.

2 lipca 2020 r. „Wytyczne do stosowania przez

pielęgniarki POZ w czasie

epidemii wirusa SARS-CoV-2”.
Wszystkie wytyczne i zalecenia zostały opublikowane na stronach Ministerstwa Zdrowia:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikaty-dla-pielegniarek-i-poloznych
https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dla-poszczegolnych-zakresow-i-rodzajowswiadczen

Z poważaniem,
Z up. Dyrektora Departamentu
Dorota Zinkowska
Naczelnik
/dokument podpisany elektronicznie/
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