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Jednoosobowym obsadom nie!

Oddzia³ szpitalny
spó³k¹? Nie!

Stanowisko
V Krajowego Zjazdu Pielêgniarek i Po³o¿nych

z dnia 4 grudnia 2007 roku
w sprawie bezprawnego ustalania jednoosobowych ob-
sad pielêgniarek i po³o¿nych na dy¿urach w oddzia-
³ach szpitalnych publicznych i niepublicznych zak³a-
dach opieki zdrowotnej

V Krajowy Zjazd Pielêgniarek i Po³o¿nych wnio-
skuje do Prezesa Rady Ministrów, organów za³o¿y-
cielskich zak³adów opieki zdrowotnej oraz konsultan-
tów krajowych i wojewódzkich o podjêcie dzia³añ w
zakresie:
a) respektowania przez kierowników zak³adów opieki

zdrowotnej przepisów rozporz¹dzenia MZiOS z dnia 21
grudnia 1999r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych
norm zatrudnienia pielêgniarek i po³o¿nych (D. U. Nr
111, poz. 1314),

b) przeprowadzania szczegó³owej kontroli przez kie-
rownika zak³adu z uwzglêdnieniem zasad wymienio-
nych w rozporz¹dzeniu, co do ich zgodnoœci z obo-
wi¹zkiem zapewnienia w³aœciwego poziomu udziela-
nych przez zak³ad œwiadczeñ zdrowotnych w zakresie
nale¿ytej obsady stanowisk pielêgniarek i po³o¿nych,

c) dookreœlenia rozporz¹dzenia zgodnie z wymogami za-
wartymi w regulacji.

Uzasadnienie
Jakoœæ œwiadczeñ pielêgniarskich jest jednym z podsta-

wowych kryteriów oceny dzia³alnoœci zak³adu opieki
zdrowotnej. Warunkiem niezbêdnym i koniecznym do
osi¹gniêcia rezultatów w dzia³aniach zmierzaj¹cych do za-
pewnienia w³aœciwego poziomu udzielanych œwiadczeñ
zdrowotnych jest odpowiednia struktura i liczba kadr me-

dycznych, szczególnie w grupie zawodowej pielêgniarek i
po³o¿nych.

Jedna pielêgniarka pe³ni¹ca dy¿ur w oddziale nie mo¿e
zapewniæ wszystkim pacjentom opieki pielêgniarskiej
zgodnie z przyjêtymi standardami praktyki zawodowej, a
tym samym zak³ad opieki zdrowotnej nie mo¿e zapewniæ
bezpieczeñstwa zdrowotnego pacjentom, do którego siê
zobowi¹za³ podpisuj¹c kontrakt z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia.

Delegaci V Krajowego Zjazdu Pielêgniarek i Po³o¿-
nych, wskazuj¹ i ostrzegaj¹, i¿ dalsze stosowanie przez
pracodawców zani¿onej liczby personelu pielêgniarskie-
go, poni¿ej wymaganych norm zatrudnienia (jednoosobo-
wa obsada na zmianie nocnej, ³¹czenie stanowisk, jedno-
czesna praca na zmianie w wiêcej ni¿ jednym oddziale,
zmniejszona obsada w niedzielê i œwiêta itp.), stwarza
zagro¿enie nie tylko dla bezpieczeñstwa pacjentów, ale i
samych pracowników. Tym samym, rozporz¹dzenie Mi-
nistra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z dnia 21 grudnia
1999r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm
zatrudnienia pielêgniarek i po³o¿nych nie jest w pe³ni
realizowane, a nawet odnotowuje siê przypadki ca³kowi-
tego braku jego wdro¿enia.

Wobec powy¿szego niezrozumia³y jest fakt, i¿ rów-
nie¿ szpitale, które otrzyma³y Certyfikaty Akredytacyj-
ne oraz wdro¿y³y Systemy Zarz¹dzania Jakoœci¹ ISO
daj¹ przyzwolenie na jednoosobowe obsady dy¿urów
pielêgniarskich. Odzwierciedleniem obni¿ania siê jakoœci
us³ug pielêgniarskich s¹ opinie pacjentów wyra¿ane w
przeprowadzanych ?Ankietach Satysfakcji Pacjenta?
oraz zwiêkszaj¹cej siê liczby spraw kierowanych do
Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej. Zwracamy

uwagê, i¿ sytuacja ta ma wp³yw na pog³êbiaj¹ce siê zjawi-
sko wypalenia zawodowego pielêgniarek i po³o¿nych
spowodowane zbyt du¿ym obci¹¿eniem psychofizycz-
nym. Ekonomizacja i restrukturyzacja szpitali nie uspra-
wiedliwia dzia³añ administracyjnych polegaj¹cych na
bezprawnym zmniejszaniu zatrudnienia pielêgniarek i
po³o¿nych.

Wniosek Okrêgowego Zjazdu
Sprawozdawczo - Wyborczego

Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych
w Zamoœciu

w sprawie odrzucenia funkcjonowania spó³ek NZOZ
na terenie szpitali. 

Delegaci Zjazdu Sprawozdawczo- wyborczego V ka-
dencji Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych w Zamo-
œciu stanowczo sprzeciwiaj¹ siê dzia³aniom Prezesa Naro-
dowego Funduszu Zdrowia zawartym w zarz¹dzeniu
przedstawionym poni¿ej:

 W zwi¹zku z propozycj¹  wejœcia w ¿ycie z dniem
01.01.2008 roku  Zarz¹dzenia Prezesa Narodowego Fundu-
szu Zdrowia daj¹c¹  mo¿liwoœæ szpitalom, aby mog³y  zle-
caæ spó³kom lekarsko - pielêgniarskim pe³ny zakres œwiad-
czeñ w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Wejœcie w  ¿ycie tego zarz¹dzenia oznacza, ¿e oddzia³
szpitalny bêdzie móg³ przekszta³ciæ  siê w Niepubliczny
ZOZ i przej¹æ od Samodzielnego Publicznego Zespo³u
Opieki Zdrowotnej jego  kontrakt z funduszem przypada-
j¹cym na dany oddzia³. Odpowiedzialnoœæ  za leczenie
pacjentów nadal bêdzie ponosi³ szpital i rozlicza³ siê z
funduszem z wykonania umowy.

Uwa¿amy, ¿e takie posuniêcia dadz¹ jedynie zysk fi-
nansowy i satysfakcjê z wykonywanej pracy dla jednej
grupy zawodowej - lekarzy.

Powy¿sze zmiany ujemnie wp³yn¹ na jakoœæ i odpowie-
dzialnoœæ za wykonywanie œwiadczeñ zdrowotnych. Stworz¹
mo¿liwoœci najrozmaitszych matactw, a obsada i zatrudnienie
pielêgniarek i po³o¿nych w tych zak³adach bêdzie poni¿ej
obowi¹zuj¹cych norm prawnych w tym zakresie.

Uwa¿amy, ¿e kontraktowanie w w/w formie powinno
odbywaæ siê oddzielenie na us³ugi lekarskie i na us³ugi
pielêgniarskie.

KONFERENCJE
• III Konferencja Szkoleniowa dla pielêgniarek na temat:
„Zarz¹dzanie personelem a jakoœæ w pielêgniarstwie”. War-
szawa 13 maja 2008 roku. Tel. kontaktowy 662 169 177

• Ewaluacja kszta³cenia pielêgniarek i po³o¿nych w Polsce.
Problemy zdrowia psychicznego. £ódŸ 16 maja 2008 roku.
Tel. kontaktowy 042 299-55-73

• Konferencja pt. „Wspó³czesne wyzwania pielêgniarstwa
ochrony zdrowia pracuj¹cych”. Sopot, 28 ? 30 kwietnia
2008 roku. Tel. kontaktowy 058 320 06 80

• II Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów ds. Pielê-
gniarstwa, Naczelnych Pielêgniarek Prze³o¿onych Pielêgniarek,
stowarzyszenia zrzeszaj¹cego mened¿erów pielêgniarstwa. So-
lina, 9 - 11 maja 2008 roku. Tel. kontaktowy 022 663 63 45

• Wspólny Zjazd Neonatologów i Pediatrów oraz Miêdzy-
narodowy Zjazd Po³o¿nych, Po³o¿nych Rodzinnych i Pie-
lêgniarek Neonatologicznych. Œwinoujœcie, 23-26 kwietnia
2008 roku.  Tel. kontaktowy 022 890 20 01

• Spotkanie Naukowe  -Konferencja - Postêpowanie z ran¹,
Standard roku 2008. Katowice, 15 - 16 maj 2008 roku.

• XI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Pielêgniarek Epide-
miologicznych.  Miko³ajki 16- 18 kwietnia 2008 roku

• IX Kongres Pielêgniarek Polskich. „Cz³owiek podmiotem
opieki pielêgniarskiej”. Solina, 9 - 11 maja 2008 roku. Tel.
kontaktowy 022 663 63 45

Szczegó³owe informacje
na Portalu Pielêgniarek i Po³o¿nych


