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W nawiązaniu do otrzymanego projektu rozporządzenia  Ministra Zdrowia w sprawie „sposobu ustalenia 
minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami”, znak sprawy MZ-PP-0201-3184-41/KW/12 
Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki zgłasza swoje uwagi: 
 
1. Jaką długość zmiany ustawodawca ma myśli pisząc w § 1, pkt.3” obsada pielęgniarek lub położnych w 
oddziale lub innej komórce organizacyjnej o tym samym profilu przedsiębiorstwa nie może być mniejsza niż 
2 pielęgniarki lub położne na zmianę” 
O jaki czas pracy i w jakim systemie dyżurowym chodzi? 
 
2. W § 2, pkt 5 przy określaniu średniego czasu świadczeń bezpośrednich dla położnych oczywistą pomyłka 
wydaje się brak I kategorii opieki. 
 
3. W § 2, pkt 4 czas świadczeń bezpośrednich w III kategorii opieki jest niższy niż w przypadku II kategorii. 
Wydaję się to także pomyłką ustawodawcy 
 
4. W jaki sposób podmiot leczniczy powinien określić średni czas wykonania czynności pośrednich. Przedział 
25-50% czasu świadczeń bezpośrednich daje dużą dowolność i  żaden podmiot leczniczy nie ustali tego czasu 
na poziomie wyższym niż 25%, z obawy przed koniecznością zwiększenia liczby personelu. 
 
5. W § 5 dotyczącym obsady oddziałów intensywnej terapii wnioskujemy o doprecyzowanie zapisu 
brzmiącego „ ….zapewnia się całodobową opiekę pielęgniarską i przy ustalaniu minimalnej normy 
zatrudnienia przyjmuje się nie mniej niż równoważnik 2.2 etatu na jedno stanowisko intensywnej terapii”,  
na brzmienie ….zapewnia się całodobową opiekę pielęgniarską i przy ustalaniu minimalnej normy 
zatrudnienia przyjmuje się nie mniej niż równoważnik 2.2 etatu na jedno stanowisko intensywnej terapii 
na dobę.  
Już bowiem pojawiają się praktyki ustalania liczby personelu pielęgniarskiego w oddziałach intensywnej 
terapii stosując prosty przelicznik – liczba łóżek x 2,2, co stanowić ma całkowitą liczbę personelu 
pielęgniarskiego w oddziale. Powoduje to pracę jednej pielęgniarki na więcej niż 2 stanowiskach 
intensywnej terapii w szpitalach o II stopniu referencyjności, co pozostaje w sprzeczności  z projektem 
rozporządzenia w sprawie standardów medycznych w anestezjologii z dnia 11.07.2012r.  
 
6. W § 6 pkt.3 liczba pielęgniarek anestezjologicznych w salach nadzoru poznieczuleniowego w stosunku do 
liczby pacjentów 1:4 jest nieadekwatna do liczby i złożoności zadań wykonywanych przez pielęgniarkę 
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anestezjologiczną podczas sprawowania opieki na powierzonymi jej chorymi.  
Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki opiniując projekt  
rozporządzenia w sprawie standardów w anestezjologii zwracała uwagę na zbyt niski przelicznik, wskazując 
konieczność zmiany na 1pielęgniarkę na 3 stanowiska nadzoru, zgodnie z wytycznymi ESCIM. Pacjenci w 
salach nadzoru poznieczuleniowego wymagają zawsze wnikliwego monitorowania i obserwacji w pierwszych 
godzinach po zabiegu operacyjnym w celu uniknięcia możliwych do wystąpienia powikłań. 
 
Stoimy na stanowisku że liczba pielęgniarek w Sali nadzoru poznieczuleniowego nie może być niższa niż 1 
pielęgniarka na 3 stanowiska  
 
7. Zwraca uwagę brak w projekcie rozporządzenia szczegółowych uregulowań dotyczących sal wzmożonego 
nadzoru i oddziałów intensywnej opieki medycznej tworzonych przez świadczeniodawców w strukturach 
oddziałów zachowawczych i zabiegowych, a nie spełniających wymagań dotyczących intensywnej terapii. 
Rozporządzenie oświadczeniach gwarantowanych w swojej nowelizacji z dnia 15.09.2011r zobowiązuje 
świadczeniodawcę do zapewnienia całodobowej, wyodrębnionej opieki pielęgniarskiej dla stanowisk 
intensywnej opieki medycznej. Pacjenci przebywający w tych miejscach zaliczani są do kategorii III, 
wymagają stałego monitorowania i nadzoru oraz wielu czynności pielęgnacyjnych.  
Brak jednoznacznego określenia norm zatrudnienia stanie się źródłem niedoboru personelu 
pielęgniarskiego. Brak jednoznacznych zapisów dotyczących liczby personelu pielęgniarskiego doprowadzi to 
do sytuacji, że na wieloosobowej sali pacjentów w stanie ciężkim, pracować będzie jedna pielęgniarka. 
Sytuacja taka zagraża bezpiecznemu środowisku pracy, a co za tym idzie, stanowi  bezpośrednie zagrożenie 
dla bezpieczeństwa personelu i pacjenta.  Skutkiem będzie zwiększona ilość zdarzeń niepożądanych.  
 
Stoimy na stanowisku, że obsada pielęgniarska w tych jednostkach powinna zostać dookreślona w 
jednoznaczny  sposób, podobnie jak ma to miejsce w salach nadzoru poznieczuleniowego 
 
8. Ustawodawca nie precyzuje, czy ustalanie i przestrzeganie norm zatrudnienia będzie miało znaczenie przy  
kontraktowaniu świadczeń medycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia.  
 
9. W uzasadnieniu do projektu ustawodawca precyzuje, że normy zatrudnienia obowiązują „bez względu na 
formę zatrudnienia”, którego brakuje w samym rozporządzeniu 
 
10. W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia ustawodawca sugeruje, że liczba pielęgniarek powinna być 
uzależniona od „ liczby personelu pomocniczego, opiekunów medycznych, opiekunek dziecięcych, 
rodziców”.  
Opiekunowie medyczni, opiekunki dziecięce – takie zawody nie funkcjonują powszechnie w oddziałach 
szpitalnych. Brakuje stosownych aktów prawnych, aby zawody te mogły zaistnieć w opiece nad pacjentem. 
Trudno też jest brać pod uwagę pomoc rodziców przy wyliczania czasu pracy pielęgniarki. Rodzice mogą być 
angażowani do opieki nad chorym dzieckiem, ale tylko wtedy, gdy wykażą taką wolę i po odpowiedniej 
edukacji. Za całość opieki odpowiada pielęgniarka, której jest potrzebny czas na edukację rodziców. 
Taka sytuacja znacząco wydłuża czas czynności pośrednich pielęgniarki. Tego typu  uzasadnienie, przy 
obecnie obowiązujących strukturach zatrudnienia nie ma szerokiego zastosowania.   
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