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do Rzecznika Pľaw wpłynęło pismol Pani Zoťli Małas Pľezes Naczelnej Rady

Pielęgniarek i Położonych (dalej: NRPiP) wraz z zaŁączonym Stąnowiskiem Nr I0 Naczelnej

Rady Pielęgniarek i Połoznych z dnia ]1 września 20]7 r' w spľawie pełnienia

jednoosobowych dyzurów przez pielęgniarki i połozne w zakłądąch ĺeczniczych (dalej:

Stanowisko NRPĹP). Prezes NRPiP wskazuje na koniecznośó podjęcia działan zmierzających

do wyeliminowania pełnienia jednoosobowych dyżurów przez pielęgniaľki i połozne

w zakładach leczniczych. W Stanowisku NRPiP podniesiono, Że; aktualnie obowiqzĺjqce

rozpoľzqdzenie Ministľa Zdľowia zdnia 28 grudnia 20]2 r' w sprawie sposobu ustalania

minimalnych norm zątrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych

niebędqcych przedsiębiorcami (Dz. U. poz. ]545) powinno być zastqpione reguĺacjami

prawnymi uwzględniajqcymi wskąźniki zatrtldnienia adela,yatne do profilu oddziału

szpitalnego i reaĺizov,anych v, nim świadczeń zdrowotnycł. Powodem wystosowania tego

postulatu jest fakt, że do Rady wpływają liczne sygnały o stosowaniu jednoosobowych obsad

pielęgniarek i położnych podczas dyżurów w zakładach Ieczniczych. Podniesiono, Żę: Tąka

praktyka nie pozwala na sprawowąnie opieki z należytq starąnnościq i z zachowaniem

bezpieczeństwa pacjentów, co ma bezpośredni wpłyu na występowanie zdarzeń

niepozqdanych, w tym takŻe błędów medycznycł. Sýuacja ta w oczywisty sposób đotyczy

także małoletnich pacjentów.

Rzecznik Praw Dziecka, stosownie do art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 stycznia

2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2017 r. poz. 922), dziaŁa na Ízecz ochrony pľaw
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niewątpliwie związane są m.in. z ZagwaÍantowaniem im właściwej opieki Sprawowanej pĺzez

pielęgniarki i połozne. W piśmiennictwie podnosi się, że Dziecko jest szczególnym podmiotem

opieki pielęgniaľskiej. Specyficzny rodzaj trtłdnego dośu,iądczenia dla dziecka 'ĺtanowi

hospitalizacja, która pou,oduje nagłq zmianę yl jego zyciu i wyzv,aĺa silne reakcje lęku oraz

niepokoju, które sq uzależnione od róznych czynników' Pierwsze wrążenie dziecka ną temat

szpitala i kontąktu z personeĺem medycznym często rzutuje na jego dalszy stosunek do

hospitalizacji oraz na przebieg ĺeczenia.2

Zawőđ pielęgniarki otaz zauĺőd położnej polega m'in' na udzielaniu świadczeń

zdrowotnych. Pielęgniaľka i połoŻna wykonują zawod, z naleŻylą starannością, zgodnie

zzasadami etyki zawodowej' poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego

bezpieczenstwo.3 Pacjent ma prawo do świadczeń zdľowotnych odpowiadających

wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. Ponadto pacjent ma prawo do świadczeń

zdľowotnych udzielanych zna|eŻytą staľannością ptzez podmioty udzielające świadczeń

zdľowotnych.a

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiocie |eczniczym niebędącym

przedsiębioľcą ľeguluje aľt. 50 ustawy z dnia l5 kwietnia2011 ľ' o działalnościleczniczej

(Dz' U. z 2016 r. poz. 1638, z pőŹn' zm.) oÍaz rozporządzenie Ministra Zdrowia

z dnia 28 grudnia 2012 r' w spľawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia

pielęgniaľek i połoznych w podmiotach |eczniczych niebędących przedsiębiorcami

(Dz.U. 2072po2.1545).

Zgodnie z art. 50 ust. l ustawy o działalności leczniczej, podmiot|eczniczy niebędący

przedsiębiorcą stosuje minimalne nonny zatľudnienia pielęgniarek. Minimalne normy ustala

kieľownik tego podmiotu po zasięgnięciu opinii:

1) kierujących jednostkami lub komóľkami oľganizacyjnymi okľeślonymi w ľegulaminie

organizacyjnym;

2) przedstawicieli organów samorządu pielęgniarek oraz związkőw zawodowych

pielęgniarek i położnych działających na teľenie podmiotu.

Konstrukcja ww. przepisu obliguje kierownika podmiotu leczniczego niebędącego

pľzedsiębiorcą do ustalenia minimalnych noľm zatrudniania pielęgniaľek i położnych

'M. Jakubik, A.Kierys, A.Bednarek, Udział pielęgniaľki w adaptacji dziecka do warunków szpitalnych, Via
Mędica
3 aľt. 1l ust. l ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniaľki ipołożnej (Dz.IJ. z 2016 r. poz. 1251,
zpóźn. zm.)
a art.6 ust. 1 i art.8 ustawy zdnia6listopada 2008 r. o prawach pacjenta iRzeczniku Pľaw Pacjenta (Dz. U.
22017 r. poz. l3l8)
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(zgodnie Z ww. rozporządzeniem) oraz do zasięgnięcia opinii podmiotów, o któľych mowa

w art. 50 ust. l pkt 1 i 2 ww. ustawy. Pľzepis ten nie zawieľa jednak nakazu

uwzględniania przez kĺerownika takiego podmiotu leczniczego opinĺi podmiotówo

o któľych mowa w art. 50 ust. 1 pkt l i 2 wrv. ustawy' Ustawodawca wskazuje jedynie

norTny minimalne, a zatem kieľownik podmiotu |eczniczego niebędącego przedsiębioľcą

moŻe zatrudniać większą liczbę pielęgniarek i położnych, jednakże _ na podstawie

Stanowiska NRPiP - przypuszczać moŻna, Że rzadko to robi, kieľując się m.in. pľzesłankami

ekonomicznymi (związanymi m'in. z sýuacją ekonomiczną podmiotus), co w konsekwencji

negatywnie wpływa na możliwość zaspokojenia ťaktycznych potrzeb pacjentów. Ponadto

przepis ten dotyczy wyłącznie podmiotów leczníczych niebędących przedsiębioľcami a więc

podmiotów leczniczych działających w następujących foľmach organizacyjno-pľawnych:

samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, jednostka budżetowa, jednostka wojskowa.

Nie obejmuje więc swoją dyspozycją wszystkich podmiotów |eczniczych.

Zgodnie z $ l ust. l rozporządzęnia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm

zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących

przedsiębiorcami pľzy ustalaniu minimalnych noľm zatrudnienia pielęgniarek i położnych

(dalej: minimalne normy), w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą uwzględnia

się m.in. harmonogram czasu pľacy i śľedni dobowy czas świadczeń pielęgniarskich a takŻe

liczbę pacjentów i ich potrzeby zdľowotne związane z ustaloną kategoľią opieki.

Rozpoľządzęnie to weszło w Życie 1 stycznia 2013 r. i od tego czasu nie było nowelizowane.

Należałoby rozwaŻyĆ, dostosowanie pľzepisów prawa w ww. zakĺesie do obecnych waľunków

oraz zidentyfikowanych w tym obszarze potrzeb.

Niedostateczna obsada pielęgniaľek i położnych podczas dyżurów oraz koniecznośó

objęcia opieką zbyt duzej liczby pacjentów moŻe powodować obnizenie jakości świadczeń

zdrowotnych i opieki pielęgnacyjnej oraz moŻe mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo

zdrowotne małoletnich pacjentów. ZauwaŻyć, trzeba ponadto' Że hospitalizacja jest tľudnym

doświadczeniem dla dziecka. Wiqze się z duzym obciqzeniem fizycznym i psychicznym.

Konieczność pobyĺu w szpitaĺu vyma4a adaptacji dziecka do nowego środowiska.

5 Z iĺformacji o wynikach kontroli NajwyŹej lzby Kontrolí z 2016 r. pt' Infoľmacja o wynikach kontroli
RESTRUKTURYZACJA wYBRANYCH SAMoDZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADoW oPIEKI ZDRowoTNEJ
KoRZYSTAJĄCYCH Z PoMoCY ze Śnoorow PUBLICZNYCH (LoP.430.00l.20l6 Nrewid' |8/20lólPll5l092lLoP)
wynika. Że zadluŻenie publicznych szpitali nie zmienia się od wielu lat. Pomimo przeznaczenia znacznych śľodków
publicznych na oddluŻenie lączne zadluŻenie samodzielnych publicznych zakladów opieki zdrowotnej (wśród których
największy udzial mają szpitale) wynosi ok. l0mld zł. Analizazobowiązań samorządowych samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej rvskazuje. Że stan ich zobowiązań nie ulega istotnym zmianom (7,6-7,8 mld zl w latach 20l0-
Ż0l4) r.
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Pielęgniarka, .iako o:;oba będqca ncljblizei rucłĺego pacjenta, ma zasadniczy v,płyl, na jego

prav,idlowe pľzysĺosowanie się do u,clľunkóv, szpitalnych. oddziały+ĺ,clnie na choľe dziecko

zalezy od jego u,ieku i sposobĺ|w radzenią sobie u, ĺrtłdnej sytuacji. Przed pielęgniarkami

ną oddziałach pediatrycznych stoi zadanie v,łąściv,ego wpľowadzanicl dziecka u, rolę

pacjenta, minimąlizowania jego niepokoju i ĺęku oraz nawiqzanie i podtrzymąnie kontaktu

z nim orąz zjego rodzicami.6 Zatem szukanie nowych, skutecznych rozwiązan

zapewniających małoletnim pacjentom komfoľt hospitalizacji jest niezwykle istotne.

W maľcu 20|7 t. został opublikowany coroczny Rapoľt Naczelnej Rady Pielęgniaľek

i PołoŹnych pt. Zabezpieczenie społeczeństwa polskiego w świadczenia pielęgniarek

i połozonych. Przýoczenia wymaga następujący ťragment rapoľtu: Z opracowanej prognozy

dotyczqcej liczby zaľejestrowanych i zatrudnionych pieĺęgniarek i poĺoznych7 w latach 20I6-

2030 wynika, Że.

systematycznie mviększać będzie Się liczba zarejestrou,(rnych pielęgniarek

i p o ł o żny c h po s i ad aj q cy c h upr aw n i e ni a e me ryt alne,

- zu,iększeniu ulegnie śľedni u,iek pielęgniaľek i poĺożnych pracujqcych w systemie

ochrony zdrowia,

nastqpi brak prostej zastępowalności pokoleniowej pielęgniarek i połoznych

spowodowany dľastycznq różnicq, ponad I00 tys. liczby osób nabywajqcych

uprawnienia emerytalne a liczbq osób nabywajqcych uprawnienia do wykonlv,ania

zawodu,

- zmniejszeniu uĺegnie wskaźnik zatľudnionych pieĺęgniarek na ]000 mieszkańców.

(''.) łľskaźnÍk zgtrudnionych pielęgnÍarek na 1000 mieszkańców w bezpośreĺIniej opiece

nad pacjentem dla Polski wynosi 5,24. Wśród 13 wybrĺtnych krajów, wskaźnik ten sytuuje

Polskę ng ostatnim miejscu' Raport wskazuje takŻę na ujemne saldo migracji pielęgniaľek

i połoznych.8 W podsumowaniu ww. ľaportu NRPiP rekomenduje opľacowanie

i wdrozenie ľządowego programu zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia realizowane

przez pielęgniarki i położne. Ponadto NRPiP rekomenduje m.in.:

u M. Jak',bik, A.Kierys, A.Bednarek, lJdział pielęgniarki w adaptacji dziecka do waľunków szpita|nych,
Via Mędica
1 Z raportu wynika, Że w 20|6 r. liczba zarejestrowanych wCentralnym Rejestrze Pielęgniarek ĺ PołoŹnych
kobięt i męŻczyzn wykonujących zawód pielęgniaľki wynosiła 288 395 przy czym śľednia wieku tych osób
wynosi 50'79. w przypadku zawodu połoŹnej liczba kobiet i męŻczyzn wykonujących ten zawód to 36 806 zaś
ich średnia wieku wynoslła 48,72. Średni wiek osób wykonujących ww' zawody wzrasta w porównaniu do lat
ubiegłych.
8 

,,Po wejściu Polski do Unii Europejskiej okręgowe rady pielęgniarek i połoŻnych wydały lg 953 zaświadczeń
o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej w UE. Dane te wskazują duże
zaintęręsowanie wykonywaniem zawodv poza granicami kľaju.''
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I) okre'ślenie doceĺoyĺ,ego wskaźnika zatrudnienia pieĺęgniarek ncł I tysiqc mie'szkańcól,t,:

2) ureguĺowanie lołestii minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i połoznych

wymaganych przy udzielaniu śu,iadczeri w poszczególnych zakresach będqcych

przedmiotem kontrąktowania przez NFZ (w szczególności świadczeń udzielanych

w trybie całodobowym) orąZ ich ujednolicenia dla wszystkich podmiotów

udzi e l aj qc y c h śu, i adc ze ń fi nans ou, anyc h z e ś ľ o dkóu, pub ĺ i c zny c h.

Uwzględniając powyŻsze argumenty zasadnym jest podjęcie działań legislacyjnych

w obszarze związanym z zatruđnieniem pielęgniaľek i położonych w podmiotach |eczniczych,

w szczegőlności tych' które udzielają świadczeń zdrowotnych w warunkach stacjonamych.

Wtym miejscu przýoczenia wymagają przepisy Konwencji oprawach dzięcka (Dz.U.

z I99l Í. poz. 5Ż6), które stanowią, Że Państwa-Strony uznajq prawo dziecka do jak

najwyzszego poziomu zdrowia i udogodnień w zakľesie leczenia chorób oraz rehabilitacji

zdrowotnej. Pąľistwa-Strony będq dqżyły do zapewnienia, aby zadne dziecko nie było

pozbav,ione pľawa dostępu do tego rodzaju opieki zdľowotnej (aľt. 24 ust. I). Państwa-Strony

czuwajq, aby instytucje, służby oľaz inne jednostki odpowiedzialne zą opiekę lub ochronę

dzieci dostosov,ały się do norm ustanowionych przez kompetentne władze, w szczególności

w dziedzinach bezpieczeństwą, zdrowia, jak również dotyczqcych właściwego doboru kądr

tych insĘtucji oraz odpowiedniego nadzoru (art.3 ust. 3).

W tľosce o bezpieczeństwo zdrowotne małolętnich pacjentów, na podstawie art. l0a

i 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r' o Rzeczniku Praw Dziecka, ZwTacam się do Pana

Ministľa z pľośbą o przekazanie informacji na temat działan podejmowanych przez ľesoľt

zdrowia w przedmiotowym zakresie. Proszę także o przedstawienie stanowiska dotyczącego

podjęcia pľac nad stworzeniem nowych załoŻęn dotyczących norm zatrudnienia pielęgniaľek

i połozonych' w szczególnoŚci w jednostkach spľawujących opiekę zdrowotną nad dziećmi.
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