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 Opinia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego  

 z dnia 4. X. 2013 r. w sprawie ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek w 

oddziałach o profilu pediatrycznym. 

   W związku z  Zaleceniem Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa 

w sprawie realizacji przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 roku 

w sprawie sposobu ustalenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych 

w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami, przedkładam opinię dotyczącą 

sposobu ustalania minimalnej obsady w oddziałach o profilu pediatrycznym.  

Opinia ta jest oparta na wieloletnim doświadczeniu, wynikającym z wyliczania 

i porównywania czasu opieki w szpitalach pediatrycznych oraz w oparciu o aktualny stan 

wiedzy w zakresie planowania obsad w oddziałach o profilach pediatrycznych. 

Załącznik nr 6 do Rozporządzenia MZ z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu 

ustalenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych 

niebędących przedsiębiorcami, określa kryteria dla kategorii opieki dla pacjentów 

w oddziałach o profilu pediatrycznym.  

Na oddziałach o profilu pediatrycznym, lub innej komórce organizacyjnej o tym profilu, 

w którym wykonywane są stacjonarne całodobowe świadczenia zdrowotne należy opiniować 

pozytywnie czas opieki pielęgniarskiej, jeśli został przyjęty średni czas świadczeń 

pielęgniarskich bezpośrednich wynoszący odpowiednio do kategorii opieki (wymienionych 

w załączniku nr 6 obowiązującego rozporządzenia):  

 

a) w przypadku  I kategorii  -        100 minut na dobę na pacjenta, 

b) w przypadku II kategorii -          180 minut na dobę na pacjenta, 

c) w przypadku III kategorii -        300 minut na dobę na pacjenta, 

Dopuszcza się zmniejszenie lub zwiększenie wskazanych czasów, w uzasadnionych 

przypadkach, które oceni zespół opiniując od 5-10 %. W wyliczeniach należy uwzględnić 

opiekunki dziecięce, które realizują świadczenia opiekuńcze w oddziałach wg przyjętych 

w szpitalach kompetencji zawartych w opisach stanowisk i zakresach czynności.  

Zwracam szczególna uwagę na opisy poszczególnych kryteriów opieki dla poszczególnych 

kategorii.    

   



NNaa    ppooddssttaawwiiee  wwiieelloolleettnniicchh  ddoośśwwiiaaddcczzeeńń  ppoowwyyżżsszzee  wwyylliicczzeenniiaa  ppoowwiinnnnyy  pprrzzeełłoożżyyćć  ssiięę  nnaa  

mmiinniimmaallnnee  śśrreeddnniiee  wwsskkaaźźnniikkii  zzaattrruuddnniieenniiaa,,  kkttóórree  mmooggąą  bbyyćć  wwyykkoorrzzyyssttaannee  ddoo  cceellóóww  

ppllaanniissttyycczznnyycchh..  

    OOddddzziiaałłyy  nneeoonnaattoollooggiicczznnee    

II  ppoozziioomm  rreeffeerreennccyyjjnnyy  ––    00..55  eettaattuu  pprrzzeelliicczzeenniioowweeggoo  nnaa  11  łłóóżżkkoo      

IIII  ppoozziioomm  rreeffeerreennccyyjjnnyy  --  22,,22  //łłóóżżkkoo  iinntteennssyywwnneejj  tteerraappiiii  ++  OO,,88  nnaa  ppoozzoossttaałłee  łłóóżżkkaa  

IIIIII  ppoozziioomm  rreeffeerreennccyyjjnnyy  22,,22//łłóóżżkkoo  iinntteennssyywwnneejj  tteerraappiiii  ++  11,,11  nnaa  ppoozzoossttaałłee  łłóóżżkkaa  

    

  OOddddzziiaałłyy  ppeeddiiaattrryycczznnee  ii  oo  pprrooffiilluu  ppeeddiiaattrryycczznnyymm  ::  

  II  ppoozziioomm    ppooddssttaawwoowwyy  --  00,,55  eettaattuu  pprrzzeelliicczzeenniioowweeggoo  //łłóóżżkkoo  

OOddddzziiaałłyy  ppeeddiiaattrryycczznnee  ssppeeccjjaalliissttyycczznnee    zzaacchhoowwaawwcczzee  --  00,,6655  eettaattuu  pprrzzeelliicczzeenniioowweeggoo  //łłóóżżkkoo  

OOddddzziiaałłyy  hheemmaattooll--oonnkkoolloogg..  ddllaa  ddzziieeccii  ((  bbeezz  pprrzzeesszzcczzeeppóóww))  --00,,88  eettaattuu  pprrzzeelliicczzeenniioowweeggoo//łłóóżżkkoo  

OOddddzziiaałłyy  zzaabbiieeggoowwee  ddllaa  ddzziieeccii  --  00,,88  eettaattuu  pprrzzeelliicczzeenniioowweeggoo//łłóóżżkkoo  
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