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Stanowisko nr 48 

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych  

z dnia 8 grudnia 2020 r. 

 

w sprawie poprawy bezpieczeństwa pacjentów przebywających w szpitalach 

psychiatrycznych oraz zatrudnionych tam pielęgniarek w czasie epidemii  

SARS-CoV-2 

 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych z dużym niepokojem obserwuje doniesienia 

medialne w zakresie sytuacji pacjentów hospitalizowanych w szpitalach psychiatrycznych 

oraz zatrudnionego tam personelu, jaka ma miejsce w czasach epidemii SARS-CoV-2.  

W obawie o bezpieczeństwo pacjentów oraz zatrudnionych pielęgniarek i pielęgniarzy, 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych stanowczo sprzeciwia się marginalizowaniu osób 

przebywających na leczeniu w szpitalach psychiatrycznych, jak również umniejszaniu roli 

osób pracujących w tych placówkach, zwłaszcza pielęgniarek, pielęgniarzy, którzy walcząc  

z epidemią niejednokrotnie narażają własne życie i zdrowie.  

Mając na względzie powyższe, podjęliśmy próbę zdiagnozowania sytuacji szpitali 

psychiatrycznych w Polsce, która wskazuje na brak jednolitych regulacji, wytycznych, 

procedur w zakresie testowania osób przebywających na leczeniu lub przyjmowanych  

do szpitala. Brak wytycznych, co do testowania personelu, w tym pielęgniarskiego,  

który sprawuje 24 godzinną opiekę oraz brak możliwości wyizolowania osób zakażonych 

SARS-CoV-2, stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia innych pacjentów  

oraz pielęgniarek i pielęgniarzy, a tym samym powoduje: 

1. trudności we współpracy z innymi placówkami, w związku z koniecznością leczenia 

schorzeń somatycznych u pacjentów chorych psychicznie w sytuacji nagłego pogorszenia 

stanu somatycznego (inne szpitale kategorycznie wymagają aktualnego wyniku badania  

w kierunku SARS-CoV-2 i od tego wyniku uzależniają przyjęcie do szpitala), 

2. brak szybkich testów do badań genetycznych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2,  

w które zgodnie z informacją Ministerstwa Zdrowia miały być zaopatrzone wszystkie 

Izby Przyjęć, 

3. odmowy przyjęcia pacjentów, również z oddziałów psychiatrii sądowej  

o wzmocnionym stopniu zabezpieczenia z pozytywnym wynikiem - do szpitali, które są 

wyznaczone do leczenia chorych na COVID-19, a tym samym głównym problemem jest 

fakt, że większość pacjentów z dodatnim wynikiem pozostaje w szpitalu psychiatrycznym 
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na leczeniu, izolacji oraz kwarantannie, a personel pielęgniarski jest narażony na 

zarażenie z uwagi na brak możliwości zapewnienia prawidłowych warunków izolacji, 

4. problemy w obsadzie dyżurów w związku z dużą rotacją personelu ze względu na 

zachorowania z powodu SARS-CoV-2, kwarantannę i inne zwolnienia lekarskie stanowi 

brak możliwości pogodzenia zobowiązań wynikających z opieki nad pacjentami  

z zaburzeniami psychicznymi, w tym również wymagającymi intensywnego nadzoru  

z wymaganiami epidemiologicznymi, 

5. problemy finansowe związane ze wzrostem cen środków ochrony indywidualnej, sprzętu 

typu pulsoksymetry, ssaki, dyfuzory zamgławiania itp.,  

6. niemożność pogodzenia wytycznych Ministerstwa Zdrowia wydanych w porozumieniu  

z Konsultantem Krajowym ds. Psychiatrii zalecających znaczące ograniczenie przyjęć na 

oddziały psychiatryczne do pacjentów spełniających kryteria ustawowe do przyjęcia  

w trybie art. 23 i 24 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, a jednocześnie 

wymaganiami NFZ związanymi z kontraktem i koniecznością wypełniania wymogów 

wynikających z zawartej umowy w celu uzyskania płatności za wykonane usługi. 

Jako samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych mamy ustawowe prawo do zajmowania 

stanowiska w sprawach stanu zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz 

organizacji ochrony zdrowia w Rzeczypospolitej Polskiej, wobec czego stanowczo 

domagamy się respektowania Konstytucji RP. Zgodnie z art. 32 wszyscy są wobec prawa 

równi i wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może 

być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek 

przyczyny.  

Wnosimy o pilne uregulowanie powyższych kwestii w zakresie udzielanych świadczeń 

zdrowotnych wobec pacjentów szpitali psychiatrycznych oraz realizacji tych świadczeń przez 

personel pielęgniarski w stanie epidemii, z zapewnieniem bezpieczeństwa wykonywania 

zawodu oraz uznania dodatkowego wynagrodzenia pielęgniarkom i pielęgniarzom za pracę  

z osobami zarażonymi SARS-CoV-2. 
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