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Qkęgowa lzha Pielęgniarek i Położnych

z siedzibą w Pile

uI. Motylewska 9

64-920 Piła

§zpital Powiatowy w \Ął}rzysku §p z o. o. w odpowiedzi na Państwa pismo znak:

OlPlP 1161ł2019 z dnia 25.03.2019 r uprzejmie infumruje, iż Zarząd §zpitala pozytpvnie

u§tosunkował się do Apeli nr 1 i nr 3 podjętyeh na XXXll Okęgowym Ęezdzie
Sprawozdaweao - Budżetowym Deląatów.

Odnośnie Apelu nr 1 w ęprawie p_ełnienia jednoosobowych dyzurów przez

pielęgniarki,;Ęołożne w zakładac!,1,1ęcz4iczyph,,Szpital podtrzymuje stanowisko konieczne

do osiągnięeia:'lreżultatów, iż obsada jednoosobowa na dyżurze może wpływać na

bezpieczeństwo pacjentów i personelu, ponadto nie gwarantuje zabezpieczenia realizacji

świadczeń specjalistycznych wykonywanych przez pielęgniarki i połozne. Liczba

pacjentów przypadających na jedną pielęgniarkę oraz położną ma bezpośredni wpływ na

wystąpienie zdarzeń niepoządanych i stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia

i życia, Niedostateczna jednoosobowa obsada pielęgniarsko - położnlcza powoduje

wzrost obowiązków personelu medycznego w zakresie udzieIania świadczeń zdrowotnych.

W kontekście przedstawionej analizy dodać należy, iz w celu zapewnienia właściwej

jakości świadczeń zdrowotnych wydane zostało Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia

28 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia

pielęgniarek i połoznych. Akt ten stanowi z punktu widzenia pacjenta- forma|ną gwarancję

standardu opieki pielęgniarskiej i połozniczej, jednak nie rozwiązuje problemów

kadrowych.

Nadmieniamy, że w naszym szpitalu nie praktykowaliśmy, nie praktykujemy

i w przyszłości nie będziemy praktykowali pełnienia jednoosobowych dyżurów

pielęgniarskich. Kierując się potrzebami pacjentów, jak i koniecznością zapewnienia

bezpiecznych warunków pracy dla pielęgniarek i połoznych.

Stoimy na stanowisku, że nie powinno pełnić się jednoosobowych dyzurów.
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Natomiast odnosząc się do Apelu nr 3 w sprawie umieszczenia pielęgniarek

i pielęgniarzy pracujących na Oddziałach Anestezjologii i lntensywnej Terapii w ewidencji

pracownikow wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym

charakterze, Zarząd popiera apel i stoi na stanowisku, iż zamierza apelowac do

odpowiednich instancji o wprowadzenie nowych regulacji prawnych.

Ponadto w strukturach szpitala nie ma Oddziału Anestezjologii i lntensywnej

Terapii, jednakze pielęgniarki i pielęgniarze anestezjologiczni zatrudnieni na Bloku

Operacyjnym w pilnych przypadkach ratujących życie, wzywani są na pozostałe oddziały.
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