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Szanowny Panie Ministrze 

 

W związku z ukazaniem się w dniu 02 października 2020 r. projektu rozporządzenia Ministra 

Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub 

zakażonym wirusem SARS-CoV-2, na podstawie którego wprowadza się Standard organizacyjny 

opieki zdrowotnej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń 

zdrowotnych pacjentom podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2, 

stanowiący załącznik do rozporządzenia, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zgłasza 

następujące uwagi do przedmiotowego załącznika: 

 

1. Zmiana brzmienia zapisu ust. 2 pkt 2, lit. a w części II: Standard organizacyjny w przypadku 

postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie wirusem SARS-CoV-2. 

 

Nowe brzmienie zapisu w części II, ust. 2, pkt. 2, lit. a: 

„zleca, wykonanie badań diagnostycznych w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2, 

w tym testu molekularnego RT-PCR, zgodnie ze standardem określonym w części IV, lub …” 

 

2. Do treści zapisu ust. 5 w części II: Standard organizacyjny w przypadku postępowania 

z pacjentem podejrzanym o zakażenie wirusem SARS-CoV-2, proponujemy dodać zapis: 

 

„... albo do miejsca wykonywania badań diagnostycznych w kierunku wirusa SARS-CoV-2, w tym 

testu molekularnego RT-PCR, zgodnie z treścią zapisu ust. 3.” 

 

Nowe brzmienie zapisu w części II, ust. 5:  

W przypadku pacjenta, który nie jest w stanie samodzielnie przemieszczać się lub, którego stan 

zdrowia to uzasadnia, lekarz, w ramach czynności, o których mowa w ust. 2, zleca transport 

sanitarny pacjenta odpowiednio do miejsca izolacji albo izolacji w warunkach domowych albo 

szpitala albo do miejsca wykonywania badań diagnostycznych w kierunku wirusa SARS-CoV-

2, w tym testu molekularnego RT-PCR, zgodnie z treścią zapisu ust. 3. 
 

 3. Do treści zapisu ust. 2 w części III: Standard organizacyjny w przypadku postępowania 

z pacjentem zakażonym wirusem SARS-CoV-2, proponujemy dodać zapis: 

 

„... albo do miejsca wykonywania badań diagnostycznych w kierunku wirusa SARS-CoV-2, w tym 

testu molekularnego RT-PCR, zgodnie z treścią zapisu w części II, ust. 2, pkt 2, lit. a oraz ust. 3.” 

 

Nowe brzmienie zapisu w części III, ust. 2 : 

 



W przypadku pacjenta, który nie jest w stanie samodzielnie przemieszczać się lub, którego stan 

zdrowia to uzasadnia, lekarz w ramach czynności, o których mowa w ust. 1, zleca transport 

sanitarny pacjenta odpowiednio do miejsca izolacji, izolacji w warunkach domowych albo szpitala, 

albo do miejsca wykonywania badań diagnostycznych w kierunku wirusa SARS-CoV-2, 

w tym testu molekularnego RT-PCR, zgodnie z treścią zapisu w części II, ust. 2, pkt 2, lit. a 

oraz ust. 3. 
 

Uzasadnienie 

 

Wprowadzenie zaproponowanych w pkt 2 i 3 zmian zapobiegnie stosowania przez lekarzy 

podstawowej opieki zdrowotnej praktyk zlecania pielęgniarkom/położnym podstawowej opieki 

zdrowotnej pobierania badań diagnostycznych w kierunku wirusa SARS-CoV-2, w tym testu 

molekularnego RT-PCR w warunkach domowych. 

 

 

 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zwraca również uwagę, iż przedmiotowy projekt w całości 

odnosi się do zadań lekarzy udzielających świadczeń zdrowotnych pacjentom podejrzanym 

o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 i jest skierowany przede wszystkim do tej grupy 

zawodowej. 

 

Ponieważ, w/w projekt nie określa roli i zadań pielęgniarki i położnej podstawowej opieki 

zdrowotnej w udzielaniu świadczeń zdrowotnych pacjentom podejrzanym o zakażenie lub 

zakażonym wirusem SARS-CoV-2, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych proponuje zmienić 

nazwę dokumentu na: Standard organizacyjny opieki zdrowotnej, realizowany przez lekarza 

w podmiotach wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych 

pacjentom podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 

 

Ponadto, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych proponuje opracowanie, na potrzeby pielęgniarek 

i położnych, podobnego dokumentu o nazwie: Standard organizacyjny opieki zdrowotnej, 

realizowany przez pielęgniarkę/położną w podmiotach wykonujących działalność leczniczą 

udzielających świadczeń zdrowotnych pacjentom podejrzanym o zakażenie lub zakażonym 

wirusem SARS-CoV-2. 

 

 

  Z poważaniem 

  Wiceprezes NRPiP 

  Sebastian Irzykowski 

   (Dokument podpisany elektronicznie) 
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