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 Działając w ramach swoich ustawowych kompetencji, zwracamy się z prośbą  

o podjęcie działań mających na celu wyznaczenie punktów sprzedaży środków 

dezynfekcyjnych oraz środków ochrony indywidualnej, dedykowanych dla pielęgniarek  

i położnych podstawowej opieki zdrowotnej oraz opieki długoterminowej i hospicyjnej.  

Wolny rynek powoduje, że środki te są niedostępne dla fachowych pracowników ochrony 

zdrowia. Hurtownie i punkty sprzedaży nie są w stanie zapewnić odpowiedniego poziomu 

podaży. Wszystkie artykuły wyprzedawane są natychmiast, a ich ceny są niewiarygodnie 

wysokie.  

Stacje benzynowe PKN Orlen otrzymują minimalne dostawy płynu dezynfekcyjnego, który 

natychmiast jest wyprzedany klientom stacji.  

Szpitale otrzymują dostawy celowane z rezerw państwa.  

Pielęgniarki i położne udzielające świadczeń w ramach umowy z Narodowym Funduszem 

Zdrowia pozostają bez zabezpieczenia. Przekazane przez Ministerstwo Zdrowia preparaty 

dezynfekcyjne do podmiotów lekarza rodzinnego okazały się kroplą w morzu potrzeb.  

Należy zauważyć, że przesłane zostały tylko do przychodni lekarskich.  

 Sytuacja pacjentów w środowisku domowym jest coraz trudniejsza. Chorzy wypisywani 

są ze szpitali, przychodnie lekarzy rodzinnych w dużej mierze udzielają porad zdalnych, 

tymczasem pielęgniarka pozostaje jedyną osobą, która wchodzi do środowiska domowego 

pacjentów. Pacjenci najczęściej są osobami w podeszłym wieku, wymagającymi zmiany 

opatrunków, podania iniekcji insuliny lub innych leków stosowanych przewlekle, często są 

osobami samotnymi. Pacjenci wymagają izolacji i ochrony przed potencjalnym zagrożeniem 

zakażeniem, zdani są wyłącznie na pomoc pielęgniarki rodzinnej, która może być jedynym 

wsparciem, a jednocześnie śmiertelnym zagrożeniem. Stosowane są procedury i zalecenia 

Głównego Inspektora Sanitarnego, ale nie wszystkich pacjentów można pozbawić pomocy 

pielęgniarki rodzinnej lub udzielać tej pomocy zdalnie. 



Adres: 62-800 Kalisz, ul. Korczak 4A, tel. 62 757 04 31, e-mail: izba@oipip.kalisz.pl, www.oipip.kalisz.pl  
 

Kolejną grupą, która wymaga szczególnej troski i opieki, są noworodki i położnice, które 

wypisywane ze szpitala trafiają do środowiska domowego. Położna rodzinna musi wejść na 

wizytę patronażową rozeznać środowisko, do którego trafia dziecko, zbadać matkę i jej 

dziecko. Kolejne wizyty, zgodnie z zaleceniami konsultanta krajowego, może wykonywać  

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, co nie zawsze może być 

zastosowane. Otrzymujemy coraz więcej informacji, że matki, ulegając też panującemu 

napięciu, nie radzą sobie z karmieniem naturalnym – bez wsparcia laktacyjnego położnej 

rodzinnej, przechodzą na karmienie sztuczne, co jest nieodwracalną stratą szczególnie w 

obecnej sytuacji dla noworodka.  

To doświadczone położne są w stanie wykryć podczas wizyty patronażowej objawy żółtaczki 

fizjologicznej u noworodka czy złe karmienie, które powoduje brak przyrostu masy ciała.  

Nie wszystko można załatwić zdalnie, bezpośredniej obserwacji i wsparcia dla matek w tym 

szczególnym okresie nie da się zapewnić „zdalnie”. Nie da się zdalnie zademonstrować jak 

przystawić prawidłowo dziecko do piersi. Szczególnie teraz powinniśmy zadbać o następne 

pokolenie. 

 Wobec powyższego zwracamy się z apelem o zapewnienie możliwości nabywania 

środków ochrony osobistej oraz płynów dezynfekcyjnych dla pielęgniarek i położnych 

podstawowej opieki zdrowotnej oraz opieki długoterminowej i hospicyjnej w wyznaczonych 

punktach dystrybucji, według realnych cen. Proponujemy, aby były to na przykład wyznaczone 

punkty apteczne w powiecie, które będą prowadziły sprzedaż dla uprawnionych podmiotów, 

w tym przypadku pielęgniarek i położnych posiadających kontrakt z NFZ.  

W przypadku płynu dezynfekcyjnego produkowanego przez PKN Orlen umożliwienie 

celowanego zakupu dla ww. podmiotów na wyznaczonych stacjach Orlen. 

Proszę wziąć pod uwagę, że w tej chwili pielęgniarki i położne sprawują największą opiekę nad 

najbardziej wrażliwymi grupami pacjentów: seniorami, osobami przewlekle chorymi oraz 

noworodkami i ich matkami w środowisku domowym. Samo pozostawienie tych osób  

w domu, zdanych na własne siły nie pomoże. Liczymy na zrozumienie problemu  

i umożliwienie zakupu tych środków w pierwszej kolejności wymienionym osobom.  

Ze swej strony zapewniamy wolę współpracy. 

 
 

Z poważaniem 

 
Przewodniczący Okręgowej Rady 
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