
Dzień dobry 

Na stronach naszego portalu zawodowego Portalu Pielęgniarek i Położnych ukazała się interpelacja  

Pani Poseł do Ministra Zdrowia w sprawie sytuacji pracowników zatrudnionych w sieci szpitali 

jednoimiennych zakaźnych. 

       Jak słusznie Pani zauważa decyzją resortu wprowadzono zakaz pracy pielęgniarek w dobie 

pandemii  z innymi pacjentami niż ci zarażeni koronawirusem. Jak wiemy ma to na celu zmniejszenie 

możliwosci przeniesienia zakażenia .  

        Wiemy , że praca wiekszosci pielęgniarek nie ogranicza się do jednego miejsca zatrudnienia.W 

związku z tym , że zmuszone zostałysmy do pracy tylko u jednego pracodawcy nastąpiło radykalne 

obniżenie naszych dochodów. Dlatego zgadzam się z Panią , że sytuacja ta wymaga rekompensaty  

utraconych dochodów.  

      Przykro mi tylko , że Pani interpelacja dotyczy tylko pielęgniarek zatrudnionych w sieci szpitali 

jednoimiennych. 

 Jestem pielęgniarką na co dzień pracującą w Dolnosląskim Centrum Leczenia Gruźlicy . Na czas 

pandemii wszyscy nasi pacjenci zostali przeniesieni do DCCHP we Wrocławiu natomiast nasze 

centrum zostało przekształcone w Izolatorium. Mamy w izolatorium pacjentów z dodatnim wynikiem 

na obecnosć  koronawirusa SARS CoV 2.. Mamy więc stały kontakt z wirusem . Dlaczego Pani 

interpelacja  zapomina o takich pielęgniarkach jak ja ? 

     Już drugi raz zostałysmy pominięte .Podobna sytuacja ma miejsce jesli chodzi o ubezpieczenie  

które Ministerstwo Zdrowia zawarło  z PZU S.A na mocy , której firma ubezpieczeniowa PZU S.A 

roztacza ochroną ubezpieczeniową  pielęgniarki pracujące w sieci szpitali jednoimiennych oraz osoby 

bliskie ubezpieczonych  , które są w nim we wspólnym gospodarstwie domowym., Zakresem  

ubezpieczenia jest swiadczenie z tytułu wystąpienia zakażenia koronawirusem  oraz  smierci  w 

następstwie zakażenia koronawirusem SARS-COV-19 po ekspozycji na materiał zakaźny. 

 I tu kolejny raz zapominano o takich pielegniarkach jak JA ? 

 Proszę o przyjrzenie się problemowi .  

Pozdrawiam 

Alicja Nowotny 
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Dzień dobry 

Zgodnie z rozmową telefoniczną przesyłam dodatkowe informacje. 

Jestesmy ( piszę w imieniu koleżanek ) na co dzień pielęgniarkami pracującymi w Dolnosląskim 

Centrum Chorób Płuc  ( DCCHP ) we Wrocławiu  w placówce zamiejscowej w Obornikach Sląskich . 

Nasza placówka podlegająca jednostce we Wrocławiu nosi nazwę Dolnosląskie Centrum Leczenia 

Gruźlicy . Nasi pacjenci z gruźlicą zostali przeniesieni do DCCHP do Wrocławia , natomiast nasz szpital 

w Obornikach decyzją Wojewody Dolnosląskiego ( decyzja 60/2020 z dnia 9 marca 2020 pismo BZRN 

6310.59.2020 ) został w gotowosci  w celu przyjęcia pacjentów zakażonych wirusem Coyid 19 . Stał 

się izolatorium dla pacjentów z wirusem Covid 19 oraz pacjentów na kwarantannie  . Na co dzień 

mamy  i opiekujemy się pacjentami  tzw. "dodatnimi  ",  konsekwencją  tego jest to , iż dostałysmy 

zakaz pracy w dobie pandemii z innymi pacjentami niż ci zakażeni koronawirusem , aby zmniejszyć 



ryzyko przeniesienia zakażenia .Rozumiemy to i akceptujemy , ale dla nas oznacza to radykalne 

obniżenie naszych dochodów ; 

Dlatego czujemy się pokrzywdzone  tym , że : 

- nie bierze się nas pod uwagę  przy jakichkolwiek ewentualnych rekompensatach 

- a już oburzył nas fakt ,że Ministerstwo Zdrowia ubezpieczyło w PZU S.A  tylko pielęgniarki i ich 

rodziny ze szpitali jednoimiennych . 

Nie pracujemy w szpitalu jednoimiennym , ale nasze warunki pracy i pacjenci nie odbiegają od tych w 

szpitalach jednoimiennych.A mimo to zostałysmy podzielone na pielęgniarki "lepsze " i  " gorsze ". 

Nadmienię jeszcze , że po rozmowie z moim  brokerem ubezpieczeniowym z firmy Willis Towers 

Watson Polska nie ma możliwosci ubezpieczenia się indywidualnie  na okolicznosć zakażenia wirusem 

Covid  19. W/w ubezpieczenie   jest tylko  ubezpieczeniem  dla Ministerstwa Zdrowia 

Nie pracujemy w szpitalu jednoimiennym tylko w izolatorium. Nasza praca różni się  tylko nazwą 

jednostki,  w której ją wykonujemy a pacjenci i czynnosci przez nas wykonywane  są takie same .Więc 

nie rozumiemy tego podziału 

Pozdrawiam i Dziękuje za zainteresowanie tematem. 

Alicja Nowotny 

 


