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Szanowny Panie Prezydencie, 

 

 Działając w ramach swoich ustawowych kompetencji, zwracamy się z prośbą  

o podjęcie pilnych działań mających na celu wsparcie w środki ochrony indywidualnej 

pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej, udzielających świadczeń 

zdrowotnych w środowisku domowym pacjenta. 

 Sytuacja pacjentów przebywających na stałe w domach jest coraz trudniejsza.  

Chorzy wypisywani są ze szpitali, przychodnie lekarzy rodzinnych w większości udzielają porad 

zdalnych, tymczasem pielęgniarka pozostaje jedyną osobą, która wchodzi do środowiska 

domowego pacjentów. Najczęściej są to osoby w podeszłym wieku, wymagające zmiany 

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

osobami samotnymi. Pacjenci wymagają izolacji i ochrony przed potencjalnym 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. 

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 
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szczególnym okresie nie da się zapewnić „zdalnie. Szczególnie teraz powinniśmy zadbać  

o następne pokolenie. 

 Wobec powyższego zwracamy uwagę, że obecnie pielęgniarki i położne sprawują 

największą i często jedyną 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.  

 Otrzymujemy sygnały o kierowaniu pomocy Prezydenta Miasta Kalisza tylko do 

wybranych podmiotów leczniczych. W związku z tym prosimy o informację według jakich 

zasad ta pomoc jest udzielana i gdzie podmioty lecznicze powinny się zgłaszać. 

Ze swej strony zapewniamy pomoc przy dystrybucji oraz dysponujemy listą podmiotów 

pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej w ramach 

umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

 
 

Z poważaniem 

 
Przewodniczący Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu 

(-) Marek Przybył 
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