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Adam Niedzielski 

Minister Zdrowia 

 

 

Szanownie Panie Ministrze, 

 

Monitorując z rosnącym niepokojem dramatyczną sytuację, jaka obecnie panuje  

w Rzeczypospolitej Polskiej, gwałtownie wzrastającą liczbę zakażeń wirusem SARS-CoV-2  

i przypadków COVID-19, sytuację na granicy wydolności systemu ochrony zdrowia, 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych stoi na stanowisku, że konieczne jest przyjęcie 

pilnych korekt w strategii walki z w/w zakażeniami i ich następstwami w postaci COVID-19 

oraz stworzenie bezpiecznych warunków pracy poprzez zapewnienie dostatecznej ilości 

środków ochrony osobistej dla personelu medycznego. 

W sytuacji braku odpowiedniego i potrzebnego wyposażenia, żadna polska pielęgniarka, 

położna nie będzie w stanie w pełni wykorzystać swojej wiedzy i umiejętności, walcząc  

o zdrowie pacjentów, nie narażając jednocześnie siebie oraz innych na utratę życia lub ciężki 

uszczerbek na zdrowiu. 

91072 pielęgniarek i położnych to osoby w wieku powyżej 60 lat, co stanowi 26,6% 

wszystkich zarejestrowanych pielęgniarek i położnych. Osoby te są zaliczane do 

najwyższych grup ryzyka.  

Do tej pory podczas epidemii zmarło 11 pielęgniarek a zakażeniu uległo 15 228 

pielęgniarek
1
. 

W związku z licznymi alarmującymi, sygnałami napływającymi do Naczelnej Izby 

Pielęgniarek i Położnych od pielęgniarek i położnych o braku m.in.: masek, rękawiczek, 

fartuchów ochronnych, kombinezonów czy środków dezynfekujących, realizujących 

świadczenia zdrowotne w podstawowej opiece zdrowotnej, pielęgniarskiej opiece domowej 

długoterminowej oraz opiece paliatywnej, jesteśmy zobowiązani zaapelować do Pana 

Ministra o natychmiastową zdecydowaną interwencję. 

Obecnie liczba pacjentów zarażonych wirusem ulega gwałtownemu zwiększeniu i coraz 

częściej pacjenci zakażeni są pod opieką pielęgniarek, położnych w środowisku domowym,  

                                                           
1
 https://wydarzenia.interia.pl/raporty/raport-koronawirus-chiny/polska/news-koronawirus-tysiace-

zakazonych-lekarzy-i-pielegniarek-prof-m,nId,4832693 



a to wymaga zapewnienia zwiększonej ilości zalecanych środków ochrony osobistej, aby 

można było sprostać wytycznym i zaleceniom wydanym przez GIS i MZ . 

W imieniu NRPiP wnoszę o niezwłoczne wydanie odpowiednich poleceń, a ze strony 

samorządu pielęgniarek i położnych zapewniam pomoc w dystrybucji środków ochrony 

osobistej do podmiotów pielęgniarskich i położniczych na terenie całego kraju. 

W załączeniu przesyłam zestawienie na zapotrzebowanie środków ochrony osobistej  

z podziałem na województwa oraz dane kontaktowe do Przewodniczących Okręgowych Rad 

Pielęgniarek i Położnych.  

Mając powyższe, oczekujemy na podjęcie pilnych działań w przedmiotowej sprawie.

   

 

Do wiadomości: 

1. Małgorzata Zadorożna – Dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych 

 

 

       Z wyrazami szacunku 

Wiceprezes NRPiP 

Sebastian Irzykowski 

/dokument podpisany elektronicznie/ 

m.tomczuk
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