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Szanowny Panie Ministrze, 

czas trwającej epidemii wirusa SARS-CoV-2 to okres trudny dla wszystkich. Szczególnie mocno 
dotknięte są nim pracownice i pracownicy służb medycznych. W związku z tym należy podjąć 
wszelkie możliwe działania zmierzające do jak najpełniejszego zabezpieczenia zdrowia i życia 
personelu medycznego w warunkach epidemicznych. 

Istotnym elementem takich działań powinna być szeroko dostępna informacja dotycząca liczby 
osób wykonujących zawody medyczne zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Aktualnie taki rejestr 
prowadzi Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, jednak to zestawienie 
obejmuje jedynie osoby wykonujące zawód pielęgniarki bądź położnej. Dane są przez związek 
kategoryzowane i dzielone: osobno zlicza się osoby zakażone, będące w kwarantannie i zmarłe. 
Jednak takie przedsięwzięcie to dodatkowe obciążenie dla osób pracujących w ochronie zdrowia. 

Informacje o zakażeniach są niezbędne dla zapewnienia jak najlepszej ochrony pracowników i 
pracownic zawodów medycznych. Tylko pełna wiedza o skali problemu w tym środowisku pozwoli
dokładnie zbadać przyczyny zakażeń, a także pomoże wprowadzić bardziej precyzyjne procedury 
sanitarne w celu ograniczenia transmisji wirusa w samych placówkach medycznych. W przyszłości 
z kolei umożliwi przeprowadzenie dokładnych badań statystycznych i analizy przebiegu epidemii. 
Zgodnie ze stanowiskiem Międzynarodowej Rady Pielęgniarek takie dane pozwolą finalnie na 
korektę i uzupełnienie mechanizmów ochronnych na wypadek kolejnej epidemii.

Ochrona personelu medycznego stała się obecnie szczególnie istotna, zwłaszcza w kontekście stale 
malejącej liczby osób wykonujących tego typu zawody. Co więcej, aktualnie zawody medyczne 
coraz częściej są uznawane za jedne z niebezpieczniejszych. Często niosą ze sobą również ogromne
koszty psychiczne. Właśnie dlatego państwo powinno udzielać jak najbardziej transparentnych 
informacji dotyczących stanu zdrowia osób pracujących w systemie ochrony zdrowia.

W związku z tym zwracam się do Ministerstwa Zdrowia z następującymi pytaniami:

1. Czy ministerstwo planuje wprowadzić dostępny rejestr liczby zakażeń i zgonów pielęgniarek i 
pielęgniarzy, położnych oraz wszystkich pracowników i pracownic zawodów medycznych, którzy 
zostali skierowani do zwalczania epidemii wirusa SARS-CoV-2? 
2. Czy ministerstwo zamierza wprowadzić jasne mechanizmy monitorowania i zgłaszania 
wszelkich przypadków zakażenia wśród osób wykonujących zawody medyczne? 

Z poważaniem
Franciszek Sterczewski
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