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Warszawa,14.03.2020 

 

Stanisław Wojtan         

Konsultant Krajowy ds. pielęgniarstwa anestezjologicznego  

i intensywnej opieki  

 

Szanowny Panie Konsultancie, 

 

W nawiązaniu do wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego związanego  

z koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19, Zarząd Główny Polskiego 

Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, zwraca się z prośbą  

o natychmiastową analizę i ocenę gotowości oddziałów intensywnej terapii do zabezpieczenia 

bezpiecznej i zgodnej ze standardami opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z potwierdzonym 

zakażeniem COVID-19 wymagającym leczenia respiratorem lub terapii ECMO.  

 Doniesienia z Oddziałów Intensywnej Terapii w Polsce wskazują na to, że pielęgniarki nie są 

odpowiednio zabezpieczone w zakresie środków ochrony indywidualnej, norm zatrudnienia i 

warunków pracy do sprawowania bezpiecznej i profesjonalnej opieki nad pacjentem z podejrzeniem 

lub rozpoznaniem COVID-19.  

Zdajemy sobie sprawę, że jest to sytuacja szczególna. 

Pojawiają się pytania, czy oddziały IT w poszczególnych województwach są przygotowane na 

przyjęcie pacjenta z potwierdzonym COVID-19 pod względem? Czy konsultanci wojewódzcy mają 

wiedzę na temat: 

- ilości personelu pielęgniarskiego (przy zalecanej Prone Position)  

- ilości osób przeszkolonych z obsługi aparatu ECMO, w przypadku ciężkiej niewydolności 

oddechowej, czy w skład zespołu wchodzi również perfuzjonista, czy nadzór pełni tylko 

pielęgniarka  
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- ilości sprzętu jednorazowego niezbędnego do opieki i pielęgnacji pacjenta podczas terapii, 

np. jednorazowe worki samorozprężalne 

- ilości kombinezonów, masek, gogli, rękawiczek dla pielęgniarek pełniących opiekę nad 

pacjentami? 

 

Do PTPAiIO wpływają pytania czy pielęgniarka w oddziale intensywnej terapii, zajmująca się 

pacjentem podejrzanym o zarażenie COVID-19 posiadająca do ochrony osobistej tylko fartuch 

flizelinowy i maseczkę chirurgiczną może odmówić sprawowania opieki ?  

Należy dodać, iż w przypadku ciężkiej niewydolności oddechowej, pacjent zakwalifikowany 

do terapii ECMO,  jest pacjentem podczas pielęgnacji którego jedna pielęgniarka, tym bardziej ubrana 

w cały kombinezon wraz z akcesoriami, nie jest w stanie zapewnić mu profesjonalnej, holistycznej 

opieki obejmującej, nie tylko współdziałanie w procesie terapeutycznym, ale też profilaktykę 

powikłań, zapewnienie potrzeb biopsychospołecznych i usprawnianie lecznicze  

 

Prosimy o zajęcie się sprawą i zaktywizowanie Konsultantów wojewódzkich, powołując 

się na Ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia min. Art. 9., którzy 

osobiście powinni nadzorować przygotowanie do zgłoszenia gotowości do przyjęcia pacjentów 

z COVID-19, oraz sprawdzali osobiście stan przygotowania oddziałów do opieki pielęgniarskiej 

jak również uczestniczyli w naradach wojewódzkich Centrów Zarządzania Kryzysowego, tak 

jak uczestniczą w tych zespołach konsultanci innych dziedzin. Ponadto do ich obowiązków należy 

nadzór kontrolny nad oddziałami OIT w danym województwie w tym udział w spotkaniach z 

pielęgniarkami epidemiologicznych szpitali.   

 

Pragniemy wskazać, że do tej pory brak jest odpowiednich procedur, algorytmów 

postępowania ogólnodostępnych, przygotowanych zgodnie z opublikowaną ogólnodostępną 

literaturą np. Features, Evaluation and Treatment Coronavirus (COVID-19) Marco 

Cascella; Michael Rajnik; Arturo Cuomo; Scott C. Dulebohn; Raffaela Di Napoli. 



 

 
POLSKIE TOWARZYSTWO PIELĘGNIAREK ANESTEZJOLOGICZNYCH 

I INTENSYWNEJ OPIEKI  
 

Polish Association of Anaesthesiology and Intensive Care Nurses 
 

www.ptpaio.pl 
ul Jeleniogórska 16,  60-179 Poznań 

e-mail: biuro@ptpaio.pl 

 

 
                                           Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki 

                                                        KRS: 0000094434  REGON:631040560  NIP: 781-15-63-367 

                                                              Numer konta: 02 1020 4027 0000 1202 0033 4946 

  

 

Polskie To

warz
ys

tw
o P

iel
!gniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki

3 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554776/   

 

oraz 

 

https://sccm.org/getattachment/Disaster/ICU-Preparedness-Checklist-Coronavirus.pdf?lang=en-

US&fbclid=IwAR1Az4xTHw9pZMh92WJ3CnLV-noD-KYGwDCh1JG4yL2cdbdRKR-

AbYM3xUA  

 

Wnioskujemy o pilne utworzenie strony dla pielęgniarek z aktualnymi informacjami 

dotyczącymi postępowania, instruktażu. Wzorem strony utworzonej przez Konsultanta 

Krajowego w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii prof. Radosława Owczuka.   

  

 PTPAIO deklaruje utworzenie i udostepnienie w ciągu 24 godzin zakładki na stronie 

https://www.ptpaio.pl/ konsultant ds. pielęgniarstwa – COVID-19.  

Dostępne informacje powinny być spójne, jasne i czytelne tak by każda pielęgniarka miała możliwość 

zapoznania się z nimi.  

                Zdajemy sobie wszyscy sprawę z powagi i bardzo trudnej sytuacji, jednak nie możemy 

pozostawić bez wsparcia koleżanki i kolegów pielęgniarzy, którzy pracują w Oddziałach Intensywnej 

Terapii w całej Polsce w tak trudnym dla nas wszystkich momencie.  

 

 Z poważaniem 

 

  


