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                                                                                                        wojewodowie                      

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mojej informacji dotyczącej problemu 

prawidłowości zatrudniania i statusu zawodowego pielęgniarek epidemiologicznych  

w regulaminach i schematach organizacyjnych szpitali publicznych i niepublicznych działających 

na terenie województwa. 

 Na wstępie z ogromną satysfakcją pragnę podkreślić fakt, iż pielęgniarki 

epidemiologiczne spełniają najwyższe wymagania w zakresie kwalifikacji tj. są specjalistami 

pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii i zrzeszone są w Polskim 

Stowarzyszeniu Pielęgniarek Epidemiologicznych wyróżniającym się w skali kraju. 

 Jako Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego dokonałam 

analizy statusu zawodowego pielęgniarek epidemiologicznych, w tym ich podległości służbowej  

w stosunku do powierzonych zadań w świetle obowiązującej ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku   

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 234, poz.1570).             

W analizie wykorzystałam także wyniki ankiety środowiskowej. 

         Artykuł 14.1.1 cytowanej ustawy nakłada na kierowników szpitali obowiązek powołania  

i nadzoru nad działalnością zespołu i komitetu kontroli zakażeń szpitalnych, w skład którego 

wchodzi pielęgniarka lub położna jako specjalista do spraw epidemiologii lub higieny  

i epidemiologii, w liczbie nie mniejszej niż 1 na 200 łóżek szpitalnych. Dotyczy to pełnego etatu. 

Do obowiązków pielęgniarek epidemiologicznych należy dbałość o szeroko rozumiane 

bezpieczeństwa epidemiologiczne placówki polegające na nadzorze i sprawowaniu kontroli 

wewnętrznej o wynikach której ma obowiązek raportować kierownikowi szpitala (art.15.2). 
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 Wniosek: w aspekcie prawnym przytoczonych wymogów ustawy oraz w celu zachowania 

niezależności w dokonywanych ocenach zasadnym jest, aby pielęgniarki epidemiologiczne 

podlegały bezpośrednio Dyrektorowi naczelnemu szpitala/Dyrektorowi NZOZ, w składzie 

którego znajduje się szpital. 

       W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o wsparcie moich starań poprawy 

statusu zawodowego pielęgniarek epidemiologicznych i przekazanie moich sugestii Dyrektorom 

Szpitali. 

 

                                                   Konsultant Krajowy w dz. Piel. Epidemiologicznego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

             

 

 

 


