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Apel
Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
w sprawie postępowania przeciwepidemicznego i medycznego w związku z ryzykiem
wybuchu epidemii nowego koronawirusa (SARS-CoV-2) na obszarze Polski skierowane
do profesjonalistów medycznych – pielęgniarek, położnych, kadry zarządzającej
sektorem ochrony zdrowia i organów władzy publicznej

W trosce o zdrowie i życie osób zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
działając na podstawie Ustawy z dnia 11 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych
(tekst jedn. Dz. U. z 2018.916 t. j.), zwracam się z apelem do wszystkich pielęgniarek i
położnych o profesjonalne przygotowanie się do niesienia pomocy medycznej w przypadku
podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem.
Apelujemy do każdej pielęgniarki i położnej o bezwzględne przestrzeganie standardów i
procedur sanitarno-epidemiologicznych wdrożonych w miejscach udzielania pomocy.
Elementarną procedurą jest mycie i dezynfekcja rąk przed i po każdym kontakcie z
pacjentem. Personel zajmujący się pacjentem jest zabezpieczony indywidualnymi środkami
ochronnymi: maska / półmaska twarzowa (co najmniej FFP2), okulary / gogle / przyłbica,
fartuch barierowy / kombinezon, rękawiczki ochronne. Personel w obszarze wykonywania
świadczeń zdrowotnych (obszar bezpośredniego kontaktu z pacjentem lub jego otoczeniem)
przestrzega zasady „nic poniżej łokcia”. Personel medyczny przed i po kontakcie z pacjentem,
niezależnie od użycia rękawiczek ochronnych, dezynfekuje ręce zgodnie z wytycznymi
WHO.
Przypominam, że sytuacja epidemiologiczna rozwija się tak dynamicznie, że każdy pacjent z
objawami zakażenia układu oddechowego, może być potencjalnym źródłem zakażenia

nowym koronawirusem. Zalecam zatem systematyczne zapoznawanie się z komunikatami
Głównego Inspektora Sanitarnego i procedurami w miejscu pracy, które służą prewencji
szerzenia się zakażeń.
Apeluję do kierowników placówek leczniczych o zapewnienie bezpiecznych warunków pracy
pielęgniarkom i położnym zobowiązanym do niesienia pomocy medycznej, w szczególności o
zaopatrzenie w niezbędne środki ochrony osobistej oraz praktycznych szkoleń w zakresie
zapobiegania zakażeniom koronawirusem.
Apeluję do inspektorów sanitarnych, osób kierujących resortem zdrowia i Narodowym
Funduszem Zdrowia o transparentny i skoordynowany przekaz informacji o zalecanych
standardach i procedurach postępowania.
Pragnę podkreślić, iż tylko optymalna organizacja pracy wszystkich podmiotów
odpowiedzialnych za zdrowie i życie osób przebywających na terytorium naszego kraju jest
gwarantem bezpieczeństwa społecznego i dostarczenie fachowej medycznej pomocy osobom
jej potrzebującym.
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