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WSTĘP
Na podstawie art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2190) Minister Zdrowia dokonuje corocznej oceny realizacji obowiązku
stosowania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych przez podmioty lecznicze,
na podstawie danych przekazanych przez te podmioty lecznicze. W dniu 23 sierpnia 2018 r.
Minister Zdrowia przesłał do podmiotów leczniczych ankietę, na podstawie której pozyskano
informację o minimalnych normach zatrudnienia pielęgniarek i położnych stosowanych
w poszczególnych oddziałach w podmiotach leczniczych w 2018 r. - załącznik nr 1.
Ankiety dotyczące stosowania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych
odnosiły się do podmiotów leczniczych realizujących świadczenia zdrowotne na podstawie
umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na podstawie zebranych danych z 461 ankiet dokonano analizy w zakresie stosowania
minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w 2018 r. przez podmioty lecznicze
w oddziałach o różnych profilach.
Do końca 2018 r. otrzymano ankiety od 461 podmiotów leczniczych, w tym 313 podmiotów
leczniczych nie będących przedsiębiorcą udzielających świadczeń w trybie hospitalizacji
zwanych dalej „podmiotami publicznymi” i 148 podmioty lecznicze będące przedsiębiorcą
udzielające świadczeń w trybie hospitalizacji (zwanych dalej „podmiotami prywatnymi”),
na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Przedmiotowy dokument zawiera informacje na temat ustalania minimalnych norm
zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych (niebędących i będących
przedsiębiorcami), w których funkcjonują oddziały o profilach: zabiegowych, zachowawczych,
psychiatrycznych, pediatrycznych, dializoterapii; w podmiotach leczniczych posiadających
zespoły porodowe dla rodzących siłami natury; w oddziałach o profilu położniczo –
ginekologicznym w systemie „matka z dzieckiem” w odniesieniu do położnicy. Ustalanie
minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych ma na celu zabezpieczenie
odpowiedniej jakości opieki nad pacjentem oraz służy także zapewnieniu bezpiecznych
warunków pracy dla samych pielęgniarek i położnych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia
pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. poz.
1545), zwanym dalej „rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r.”, minimalne
normy ustala się w danym podmiocie leczniczym, co najmniej raz na trzy lata. Ustalenie liczby
pracowników (pielęgniarek i położnych) do wykonania określonych zadań jest elementem
procesu zarządczego.
W dokumencie przedstawiono także informacje o wypełnianiu przez podmioty lecznicze
obowiązku pozyskiwania opinii od przedstawicieli organów samorządu zawodowego
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pielęgniarek i położnych oraz związków zawodowych pielęgniarek i położnych działających
na terenie podmiotu, w sprawie ustalanych minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek
i położnych.

USTALANIE

MINIMALNYCH NORM ZATRUDNIENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH PRZEZ

PODMIOTY LECZNICZE

Zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
minimalne normy zatrudnienia ustala kierownik podmiotu leczniczego po zaciągnięciu opinii
przedstawicieli organów samorządu pielęgniarek i położnych oraz związków zawodowych
pielęgniarek i położnych działających na terenie podmiotu.
Na podstawie ankiet otrzymanych z 461 podmiotów leczniczych, otrzymano informacje
o sposobie ustalenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, które posłużyły
do opracowania przedmiotowego dokumentu. Dane dotyczą 461 podmiotów posiadających
142 279 łóżek i zatrudniających pielęgniarki i położne w wymiarze 85 798 etatów.
Szczegółowe informacje zawarto w tabeli nr 1.
Tabela nr 1
Ogólne dane dotyczące minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych przez podmioty
lecznicze w 2018 r.

Lp.
1.
2.
3.
4.

Analiza pod względem:
Liczba badanych podmiotów (ankiet)
Liczba oddziałów
Liczba łóżek
Zatrudnienie (w etatach)

Publiczne Prywatne Ogółem
313
148
461
3 402
1 122
4 524
109 047
33 232
142 279
66 994
18 804
85 798

5. Liczba oddziałów, w których ustalono normy
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Liczba oddziałów, w których ustalono normy
wg rozporządzenia MZ
Liczba oddziałów, w których ustalono normy
bez uwzględnienia rozporządzenia MZ
Liczba oddziałów, w których nie ustalono normy
Liczba oddziałów, w których zatrudnienie jest
niższe niż obliczona minimalna norma
Liczba oddziałów, w których zatrudnienie jest
wyższe niż obliczona minimalna norma
Liczba oddziałów, w których zatrudnienie jest
równe obliczonej minimalnej normie

3 011

1 060

4 071

3 130

860

3 990

197

113

310

75

149

224

684

179

863

2 243

640

2 883

203

41

244

Źródło: Ministerstwo Zdrowia na podstawie danych z 461 podmiotów leczniczych

Po dokonaniu analizy otrzymanych informacji należy stwierdzić, iż spośród 4.524 oddziałów,
w których ustalono minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych w sposób określony
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r., w 2.883 oddziałach zatrudnienie
było wyższe niż ustalona minimalna norma zatrudnienia, co stanowi 63,72% ogółu oddziałów,
w których ustalono normy zatrudnienia.
4

Natomiast w 863 oddziałach zatrudnienie było niższe niż ustalona minimalna norma
zatrudnienia (19,07% oddziałów), zaś w 244 oddziałach zatrudnienie było równe ustalonej
minimalnej normie zatrudnienia (5,3%).
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. wyróżnione są oddziały
o 7 profilach, tj.:
1. profilu zachowawczym
2. profilu zabiegowym,
3. profilu psychiatrycznym,
4. profilu pediatrycznym,
5. profilu dializoterapii,
6. zespoły porodowe dla rodzących siłami natury,
7. profilu położniczo – ginekologicznym w systemie „matka z dzieckiem” w odniesieniu
do położnicy.
Dokonano analizy ustalania minimalnych norm zatrudnienia na poszczególnych oddziałach
w podmiotach publicznych i prywatnych.

ANALIZA STOSOWANIA MINIMALNYCH NORM ZATRUDNIENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W PODMIOTACH LECZNICZYCH POSIADAJĄCYCH ODDZIAŁY O PROFILU ZACHOWAWCZYM

Otrzymano ankiety z podmiotów leczniczych posiadających w swojej strukturze oddziały
o profilu zachowawczym, w których minimalne normy zatrudnienia ustalono zgodnie
z rozporządzeniem z dnia 28 rudnia 2012 r. Na podstawie otrzymanych ankiet stwierdzono,
iż 1.761 oddziałów o profilu zachowawczym posiada 61.066 łóżek, w tym 1.344 oddziały
w podmiotach publicznych - 45.815 łóżek i 417 oddziałów w podmiotach prywatnych - 15.251
łóżek.
Z ankiet wynika, iż wskazana liczba łóżek na oddziałach o profilu zachowawczym jest średnio
wykorzystywana na poziomie 81,25, w tym:
•

oddziały o profilu zachowawczym w podmiotach publicznych – 84.0 %

•

oddziały o profilu zachowawczym w podmiotach prywatnych – 78,5 %

Wśród 120 oddziałów wskazanych przez podmioty publiczne, procentowe wykorzystanie łóżek
wynosi mniej niż 50%, zaś w 143 oddziałach tych podmiotów wykorzystanie łóżek jest
na poziomie powyżej 100%. W przypadku oddziałów w podmiotach prywatnych 55 oddziałów
wykazało, że wykorzystuje łóżka na poziomie poniżej 50%, zaś 28 oddziałów w tych
podmiotach wykorzystanie łóżek jest powyżej 100%.
W oddziałach o profilu zachowawczym odnotowano ogółem 33.549 etatów pielęgniarek
i położnych. Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, iż średnio na oddziałach
o profilu zachowawczym zatrudnionych jest 0,52 pielęgniarki/położnej na jedno łóżko oraz 0,63
pielęgniarki/położnej na jednego pacjenta.
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Przedmiotową sytuację zbadano w podmiotach publicznych i prywatnych. Z otrzymanych
ankiet wynika, że w podmiotach publicznych obsada pielęgniarska wynosi ogółem 26.587
etatów, tj. 0,58 pielęgniarki/położnej/łóżko i 0,69 pielęgniarki/położnej/pacjenta. W podmiotach
prywatnych obsada pielęgniarska wynosi ogółem 6.962 etaty, tj. 0,46 pielęgniarki/położnej na
łóżko i 0,58 pielęgniarki/położnej na pacjenta.
Wskaźnik zatrudnienia pielęgniarek i położnych w oddziałach o profilu
zachowawczym
Oddziały w podmiotach publicznych
Oddziały w podmiotach prywatnych
0,8

0,69

0,7
0,58

0,6

0,58
0,46

0,5
0,4

0,3
0,2
0,1
0
Wskaźnik piel.-poł./łóżko

Wskaźnik piel.-poł./pacjenta

Wykres nr 1 Wskaźnik zatrudnienia pielęgniarek i położnych w oddziałach o profilu zachowawczym

Na podstawie danych uzyskanych z 1.761 oddziałów zachowawczych należy stwierdzić,
iż najczęściej stosowanymi średnimi czasami świadczeń pielęgniarskich bezpośrednich były
następujące czasy:
•

38 minut dla opieki nad pacjentami w kategorii I (1.113 oddziałów),

•

95 minut dla opieki nad pacjentami w kategorii II (1.134 oddziały),

•

159 minut dla opieki nad pacjentami w kategorii III (1.098 oddziałów).

Oznacza to, iż w około 64,39% badanych oddziałów o profilu zachowawczym stosowano
średnie dobowe czasy świadczeń pielęgniarskich bezpośrednich dla poszczególnych kategorii
opieki zalecane przez konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa.
W pozostałych oddziałach stosowano własne średnie czasy świadczeń pielęgniarskich
bezpośrednich dla pacjentów w poszczególnych kategoriach opieki:
•

•

•

w I kategorii opieki:
o

niższe niż zalecane przez konsultanta krajowego – 164 oddziały,

o

wyższe niż zalecane przez konsultanta krajowego – 485 oddziałów,

w II kategorii opieki:
o

niższe niż zalecane przez konsultanta krajowego – 160 oddziałów,

o

wyższe niż zalecane przez konsultanta krajowego – 469 oddziałów,

w III kategorii opieki:
o

niższe niż zalecane przez konsultanta krajowego – 185 oddziałów,
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o

wyższe niż zalecane przez konsultanta krajowego – 477 oddziałów.

Przy wyliczaniu minimalnej normy zatrudnienia w 1.645 (93,4%) oddziałach stosowano czasy
pośrednie w przedziale od 10% do 25% czasu bezpośredniego, tj. wartości określone
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. W pozostałych 116 (6,58%)
oddziałach zachowawczych stosowano procent czasu pośredniego inny niż określony
w przedmiotowym rozporządzeniu.
Z otrzymanych danych wynika, że na oddziałach zachowawczych zarówno w podmiotach
publicznych, jak też prywatnych do ustalenia minimalnej normy średnio brano 203 dni czasu
dyspozycyjnego dla pielęgniarki lub położnej zatrudnionej w wymiarze jednego etatu.
W podmiotach publicznych liczba zatrudnionych pielęgniarek przedstawia się następująco:
•

w 312 oddziałach zachowawczych liczba zatrudnionych pielęgniarek i położnych jest
niższa od ustalonej minimalnej normy zatrudnienia,

•

w 931 oddziałach zachowawczych liczba zatrudnionych pielęgniarek i położnych jest
wyższa od ustalonej minimalnej normy zatrudnienia,

•

w 101 oddziałach zachowawczych liczba zatrudnionych pielęgniarek i położnych jest
równa ustalonej minimalnej zatrudnienia.

Wśród podmiotów leczniczych będących przedsiębiorcami :
•

w 111 oddziałach zachowawczych liczba zatrudnionych pielęgniarek i położnych jest
niższa od ustalonej minimalnej normy zatrudnienia,

•

w 285 oddziałach zachowawczych liczba zatrudnionych pielęgniarek i położnych jest
wyższa od ustalonej minimalnej normy zatrudnienia,

•

w 21 oddziałach zachowawczych liczba zatrudnionych pielęgniarek i położnych jest
równa ustalonej minimalnej normie zatrudnienia.

Oddziały zachowawcze
w podmiotach publicznych

Oddziały zachowawcze
w podmiotach prywatnych
5,04%

7,51%

26,62%

23,21%

68,35%

69,27%

Zatrudnienie mniejsze niż ustalona minimalna norma

Zatrudnienie mniejsze niż ustalona minimalna norma

Zatrudnienei większe niż ustalona minimalna norma

Zatrudnienei większe niż ustalona minimalna norma

Zatrudnienei równe ustalonej minimalnej normie

Zatrudnienei równe ustalonej minimalnej normie
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Wykres nr 3 Zatrudnienie w oddziałach o profilu zachowawczym w podmiotach leczniczych
a minimalna norma zatrudnienia

Na podstawie danych otrzymanych od podmiotów leczniczych posiadających oddziały o profilu
zachowawczym wynika, iż:
• w 266 oddziałach posiadających powyżej 50 łóżek, liczba pielęgniarek w etatach
przeliczeniowych wyniosła 7.973, zaś średni procent wykorzystania łóżek wynosi 90,00%,
• w 954 oddziałach posiadających od 25 do 50 łóżek, liczba pielęgniarek w etatach
przeliczeniowych wyniosła 18.724, zaś średni procent wykorzystania łóżek wynosi
80,50%,
• w 541 oddziałach posiadających poniżej 25 łóżek, liczba pielęgniarek w etatach
przeliczeniowych wyniosła 6.852, zaś średni procent wykorzystania łóżek wynosi
83,00 %.

ANALIZA STOSOWANIA MINIMALNYCH NORM ZATRUDNIENIA PIELĘGNIAREK
W PODMIOTACH LECZNICZYCH POSIADAJĄCYCH ODDZIAŁY O PROFILU ZABIEGOWYM

Na podstawie uzyskanych ankiet stwierdzono, iż 1.269 oddziałów o profilu zabiegowym
posiada 35.419 łóżek, w tym 973 oddziały w podmiotach publicznych – 24.947 łóżek i 280
oddziałów w podmiotach prywatnych - 7.185 łóżek.
Z ankiet wynika, iż przedmiotowa liczba łóżek jest średnio wykorzystywana na poziomie
62,25%, w tym:
•

oddziały o profilu zabiegowym w podmiotach publicznych – 63,0%

•

oddziały o profilu zabiegowym w podmiotach prywatnych – 63,5%

Wśród oddziałów o profilu zabiegowym w podmiotach publicznych 247 wykazało,
iż procentowo wykorzystanie łóżek wynosi mniej niż 50%, zaś w 25 oddziałach wykorzystanie
łóżek na poziomie powyżej 100%. W przypadku oddziałów o profilu zabiegowym w podmiotach
prywatnych 97 oddziałów wykazało, że wykorzystuje łóżka na poziomie poniżej 50%, zaś
14 oddziałów powyżej 100%.
W 973 oddziałach o profilu zabiegowym w podmiotach publicznych zatrudnienie pielęgniarek
i położnych ogółem wynosi 18.533 etaty pielęgniarek i położnych.
Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, iż średnio na oddziałach o profilu
zabiegowym zatrudnionych jest 0,68 pielęgniarki/położnej na jedno łóżko oraz 1,07
pielęgniarki/położnej na jednego pacjenta. Przedmiotową sytuację zbadano w oddziałach
o profilu zabiegowym w podmiotach publicznych i prywatnych. W podmiotach publicznych
obsada pielęgniarek i położnych wynosi ogółem 18.533 etaty, tj. 0,66 pielęgniarki/położnej na
jedno łóżko i 1,05 pielęgniarki/położnej na jednego pacjenta. W podmiotach prywatnych

8

obsada pielęgniarek i położnych wynosi ogółem 5.266 etatów, tj. 0,70 pielęgniarki/położnej na
jedno łóżko i 1,10 pielęgniarki/położnej na jednego pacjenta.

Wskaźnik zatrudnienia pielęgniarek w oddziałach o profilu zabiegowym
Oddziały w podmiotach publicznych

Oddziały w podmiotach prywatnych

1,2

1,05

1,1

1
0,8

0,66

0,70

0,6
0,4
0,2
0
Wskaźnik piel.-poł./łóżko

Wskaźnik piel..-poł./pacjenta

Wykres nr 4 Wskaźnik zatrudnienia pielęgniarek w oddziałach o profilu zabiegowym

Na podstawie ankiet uzyskanych z 1.269 oddziałów o profilu zabiegowym należy stwierdzić,
iż najczęściej stosowanymi średnimi czasami świadczeń pielęgniarskich bezpośrednich były
następujące czasy:
•

38 minut dla opieki nad pacjentami w kategorii I (778 oddziałów),

•

95 minut dla opieki nad pacjentami w kategorii II (799 oddziały),

•

159 minut dla opieki nad pacjentami w kategorii III (771 oddziałów).

Oznacza to, iż w ponad 62,96% oddziałów o profilu zabiegowym stosowano średnie dobowe
czasy świadczeń pielęgniarskich bezpośrednich dla poszczególnych kategorii opieki zalecane
przez konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa.
W pozostałych oddziałach o profilu zabiegowym stosowano własne średnie czasy świadczeń
pielęgniarskich bezpośrednich dla pacjentów w poszczególnych kategorii opieki:
•

•

•

w I kategorii opieki:
o

niższe niż zalecane przez konsultanta krajowego – 76 oddziałów,

o

wyższe niż zalecane przez konsultanta krajowego – 415 oddziałów,

w II kategorii opieki:
o

niższe niż zalecane przez konsultanta krajowego – 60 oddziały,

o

wyższe niż zalecane przez konsultanta krajowego – 410 oddziałów,

w III kategorii opieki:
o

niższe niż zalecane przez konsultanta krajowego – 104 oddziałów,

o

wyższe niż zalecane przez konsultanta krajowego – 394 oddziały.

Przy wyliczaniu minimalnej normy zatrudnienia w 91,8% oddziałów o profilu zabiegowym
stosowano czasy pośrednie w przedziale od 10% do 25% czasu bezpośredniego, tj. wartości
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określone w rozporządzeniu z dnia 28.12.2012 r. W pozostałych 8,2% oddziałów o profilu
zabiegowym stosowano czasy pośrednie inne niż określone w ww. rozporządzeniu.
W oddziałach o profilu zabiegowym do ustalenia minimalnej normy zatrudnienia brano średnio
205 dni czasu dyspozycyjnego dla pielęgniarki/położnej zatrudnionej w wymiarze jednego
etatu. Wśród oddziałów o profilu zabiegowym w podmiotach publicznych średni dyspozycyjny
czas pielęgniarki wynosił średnio 215 dni, zaś w przypadku podmiotów prywatnych czas ten
wynosił średnio 195 dni.
Analizując zgromadzone dane należy zauważyć, że spośród 1.269 oddziałów o profilu
zabiegowym 194 (15,28%) z nich posiada zatrudnienie niższe od ustalonej przez te podmioty
minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Natomiast zatrudnienie w 1.260
(99.29%) oddziałach o profilu zabiegowym jest wyższe od ustalonych minimalnych norm
zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Jednocześnie dla 59 (4,64%) oddziałów o profilu
zabiegowym zatrudnienie jest równe minimalnej normie zatrudnienia pielęgniarek i położnych.
W oddziałach o profilu zabiegowym w podmiotach publicznych liczba ta przedstawia się
następująco:
•

w 158 oddziałach o profilu zabiegowym liczba zatrudnionych pielęgniarek i położnych
jest niższa od ustalonej minimalnej normy zatrudnienia,

•

w 1.016 oddziałach o profilu zabiegowym liczba zatrudnionych pielęgniarek i położnych
jest wyższa od ustalonej minimalnej normy zatrudnienia

•

w 48 oddziałach o profilu zabiegowym ustalona minimalna norma zatrudnienia równa
się poziomowi zatrudnienia.

Wśród podmiotów prywatnych:
•

w 41 oddziałach o profilu zabiegowym liczba zatrudnionych pielęgniarek i położnych
jest niższa od ustalonej minimalnej normy zatrudnienia,

•

w 244 oddziałach o profilu zabiegowym liczba zatrudnionych pielęgniarek i położnych
jest wyższa od ustalonej minimalnej normy zatrudnienia,

•

w 11 oddziałach o profilu zabiegowym ustalona minimalna norma zatrudnienia równa
się poziomowi zatrudnienia.
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Wykres nr 6 Zatrudnienie w oddziałach o profilu zabiegowym w podmiotach leczniczych a minimalna
norma zatrudnienia

Z uzyskanych danych dotyczących oddziałów o profilu zabiegowym wynika, iż:
•

w 87 oddziałach posiadających powyżej 50 łóżek, liczba pielęgniarek i położnych
w etatach przeliczeniowych wyniosła 3.267, zaś średni procent wykorzystania łóżek
wynosi 70,00 %,

•

w 621 oddziałach posiadających od 25 do 50 łóżek, liczba pielęgniarek i położnych
w etatach przeliczeniowych wyniosła 12.888, zaś średni procent wykorzystania łóżek
wynosi 64,70 %,

•

w 561 oddziałach posiadających poniżej 25 łóżek, liczba pielęgniarek i położnych
w etatach przeliczeniowych wyniosła 7.644, zaś średni procent wykorzystania łóżek
wynosi 60,30 %.

ANALIZA STOSOWANIA MINIMALNYCH NORM ZATRUDNIENIA PIELĘGNIAREK
W PODMIOTACH LECZNICZYCH POSIADAJĄCYCH ODDZIAŁY O PROFILU PSYCHIATRYCZNYM

Dane uzyskane z ankiet dotyczą 335 oddziałów o profilu psychiatrycznym. Na podstawie
otrzymanych ankiet stwierdzono, iż 335 oddziałów o profilu psychiatrycznym posiada 15.019
łóżek, w tym 318 oddziałów w podmiotach publicznych posiada 14.343 łóżka i 17 oddziałów
w podmiotach prywatnych 676 łóżek.
Z ankiet wynika, iż przedmiotowa liczba łóżek jest średnio wykorzystywana na poziomie
100,5%, w tym:
•

oddziały o profilu psychiatrycznym w podmiotach publicznych – 93%

•

oddziały o profilu psychiatrycznym w podmiotach prywatnych – 108%
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Wśród oddziałów o profilu psychiatrycznym w podmiotach publicznych w 8 wykazano,
iż procentowo wykorzystanie łóżek wynosi mniej niż 50%, zaś w 83 oddziałach wykazano,
iż wykorzystuje łóżka na poziomie powyżej 100%. W przypadku oddziałów o profilu
psychiatrycznym w podmiotach prywatnych nie wykazano wykorzystania łóżek poniżej 50%,
natomiast wykazano, że w 3 oddziałach odnotowano wykorzystanie łóżek na poziomie
powyżej 100%.
W 335 oddziałach o profilu psychiatrycznym odnotowano ogółem 5.778 etatów pielęgniarek.
Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, iż średnio na oddziałach o profilu
psychiatrycznym zatrudnionych jest 0,35 pielęgniarki na jedno łóżko, jak też 0,35 pielęgniarki
na jednego pacjenta. Zbadano również przedmiotową sytuację w oddziałach o profilu
psychiatrycznym w podmiotach publicznych i prywatnych. W podmiotach publicznych obsada
pielęgniarska wynosi ogółem 5.570 etatów, tj. 0,39 pielęgniarki na jedno łóżko i 0,42
pielęgniarki na jednego pacjenta. W podmiotach prywatnych obsada pielęgniarska wynosi
ogółem 208 etaty, tj. 0,31 pielęgniarki na jedno łóżko i 0,28 pielęgniarki na jednego pacjenta.
Wskaźnik zatrudnienia pielęgniarek w oddziałach o profilu psychiatrycznym
Oddziały w podmiotach publicznych
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Wykres nr 7 Wskaźnik zatrudnienia pielęgniarek w oddziałach o profilu psychiatrycznym

Na podstawie ankiet z 335 oddziałów o profilu psychiatrycznym należy stwierdzić, iż
najczęściej stosowanymi średnimi czasami świadczeń pielęgniarskich bezpośrednich były
następujące czasy:
•

40 minut dla opieki nad pacjentami w kategorii I (178 oddziałów),

•

100 minut dla opieki nad pacjentami w kategorii II (149 oddziały),

•

160 minut dla opieki nad pacjentami w kategorii III (130 oddziałów).

Oznacza to, iż około 53,13% oddziałów o profilu psychiatrycznym stosowało średnie dobowe
czasy świadczeń pielęgniarskich bezpośrednich dla poszczególnych kategorii opieki zalecane
przez konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa.
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Pozostałe oddziały o profilu psychiatrycznym stosowały własne średnie czasy świadczeń
pielęgniarskich bezpośrednich dla pacjentów poszczególnych kategorii opieki:
•

•

•

w I kategorii opieki:
o

niższe niż zalecane przez konsultanta krajowego – 125 oddziałów,

o

wyższe niż zalecane przez konsultanta krajowego – 32 oddziały,

w II kategorii opieki:
o

niższe niż zalecane przez konsultanta krajowego – 163 oddziały,

o

wyższe niż zalecane przez konsultanta krajowego – 23 oddziały,

w III kategorii opieki:
o

niższe niż zalecane przez konsultanta krajowego – 167 oddziałów,

o

wyższe niż zalecane przez konsultanta krajowego – 38 oddziałów.

Przy wyliczaniu minimalnej normy zatrudnienia w 98,80% oddziałów o profilu psychiatrycznym
stosowano czasy pośrednie w przedziale od 10% do 25% czasu bezpośredniego, tj. wartości
określone w rozporządzeniu z dnia 28.12.2012 r.
W oddziałach o profilu psychiatrycznym do ustalenia minimalnej normy brano średnio 205,5
dni czasu dyspozycyjnego dla pielęgniarki zatrudnionej w wymiarze jednego etatu. Wśród
podmiotów publicznych średni dyspozycyjny czas pielęgniarki wynosił średnio 208 dni,
zaś w przypadku podmiotów prywatnych czas ten wynosił średnio 203 dni.
Analizując zgromadzone dane należy zauważyć, że spośród 335 oddziałów o profilu
psychiatrycznym, 121 z nich (36,11%) posiada zatrudnienie niższe od ustalonej minimalne
normy zatrudnienia pielęgniarek. Natomiast zatrudnienie w 181 oddziałach o profilu
psychiatrycznym, (54,02%) jest wyższe od ustalonych minimalnych norm zatrudnienia
pielęgniarek. Jednocześnie dla 33 oddziałów o profilu psychiatrycznym (9,85%) zatrudnienie
jest równe minimalnej normie zatrudnienia pielęgniarek.
W podmiotach leczniczych publicznych liczba ta przedstawia się następująco:
•

w 115 oddziałach o profilu psychiatrycznym liczba zatrudnionych pielęgniarek jest
niższa od ustalonej minimalnej normy zatrudnienia,

•

w 173 oddziałach o profilu psychiatrycznym liczba zatrudnionych pielęgniarek jest
wyższa od ustalonej minimalnej normy zatrudnienia.

•

w 30 oddziałach występuje sytuacja, iż ustalona minimalna norma zatrudnienia równa
się poziomowi zatrudnienia.

Wśród podmiotów leczniczych prywatnych:
•

w 6 oddziałach o profilu psychiatrycznym liczba zatrudnionych pielęgniarek jest niższa
od ustalonej minimalnej normy zatrudnienia,

•

w 8 oddziałach o profilu psychiatrycznym liczba zatrudnionych pielęgniarek jest wyższa
od ustalonej minimalnej normy zatrudnienia,
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•

w 3 oddziale o profilu psychiatrycznym ustalona minimalna norma zatrudnienia równa
się poziomowi zatrudnienia.
Oddziały o profilu psychiatrycznym
w podmiotach prywatnych
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Wykres nr 9 Zatrudnienie w oddziałach o profilu psychiatrycznym w podmiotach leczniczych
a minimalna norma zatrudnienia

Na podstawie uzyskanych z ankiet danych dotyczących oddziałów o profilu psychiatrycznym
wynika, iż:
•

w 94 oddziałach posiadających powyżej 50 łóżek, liczba pielęgniarek w etatach
przeliczeniowych wyniosła 2.182, zaś średni procent wykorzystania łóżek wynosi 93,%,

•

w 195 oddziałach posiadających od 25 do 50 łóżek, liczba pielęgniarek w etatach
przeliczeniowych wyniosła 3.175, zaś średni procent wykorzystania łóżek wynosi 96%,

•

w 46 oddziałach posiadających poniżej 25 łóżek, liczba pielęgniarek w etatach
przeliczeniowych wyniosła 422, zaś średni procent wykorzystania łóżek wynosi 84%.

ANALIZA STOSOWANIA MINIMALNYCH NORM ZATRUDNIENIA PIELĘGNIAREK I

POŁOŻNYCH

W PODMIOTACH LECZNICZYCH POSIADAJĄCYCH ODDZIAŁY O PROFILU PEDIATRYCZNYM

Otrzymano ankiety z 312 oddziałów o profilu pediatrycznym. Na podstawie otrzymanych ankiet
stwierdzono, iż 312 oddziałów posiada 8.127 łóżek, w tym 257 oddziałów w podmiotach
publicznych – 6.971 łóżek i 55 podmiotów prywatnych – 1.156 łóżek.
Z ankiet wynika, iż przedmiotowa liczba łóżek jest średnio wykorzystywana na poziomie
58,85%, w tym:
•

oddziały o profilu pediatrycznym w podmiotach publicznych – 56,7%

•

oddziały o profilu pediatrycznym w podmiotach prywatnych – 61,0%
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Wśród oddziałów o profilu pediatrycznym w podmiotach publicznych 96 wykazało,
iż procentowo wykorzystanie łóżek wynosi mniej niż 50%, zaś w 5 oddziałach wykazano,
iż wykorzystuje łóżka na poziomie powyżej 100%. W przypadku podmiotów prywatnych,
w 29 oddziałach o profilu pediatrycznym wykazano, iż procentowo wykorzystanie łóżek wynosi
mniej niż 50%, zaś w 3 oddziałach wykazano, iż wykorzystuje łóżka na poziomie powyżej
100%.
W 312 oddziałach o profilu pediatrycznym odnotowano ogółem 5.444 etaty pielęgniarek.
Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, iż średnio na oddziałach o profilu
pediatrycznym zatrudnionych jest 0,64 pielęgniarki na jedno łóżko oraz 1,09 pielęgniarki
na jednego pacjenta. Zbadano również przedmiotową sytuację w podmiotach publicznych
i prywatnych. W podmiotach publicznych obsada pielęgniarska wynosi ogółem 4.743 etaty,
tj. 0,68 pielęgniarki na jedno łóżko i 1,20 pielęgniarki na pacjenta. W podmiotach prywatnych
obsada pielęgniarska wynosi ogółem 701 etatów, tj. 0,61 pielęgniarki na jedno łóżko
i 0,99 pielęgniarki na pacjenta.
Wskaźnik zatrudnienia pielęgniarek w oddziałach o profilu pediatrycznym
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Wykres nr 10 Wskaźnik zatrudnienia pielęgniarek w oddziałach o profilu pediatrycznym

Na podstawie ankiet z 312 oddziałów o profilu pediatrycznym należy stwierdzić, iż najczęściej
stosowanymi średnimi czasami świadczeń pielęgniarskich bezpośrednich były następujące
czasy:
•

100 minut dla opieki nad pacjentami w kategorii I (203 oddziały),

•

180 minut dla opieki nad pacjentami w kategorii II (199 oddziałów),

•

300 minut dla opieki nad pacjentami w kategorii III (190 oddziałów).

Oznacza to, iż w około 65 % oddziałów o profilu pediatrycznych stosowano średnie dobowe
czasy świadczeń pielęgniarskich bezpośrednich dla poszczególnych kategorii opieki zalecane
przez konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa.
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Pozostałe oddziały stosowały własne średnie czasy świadczeń pielęgniarskich bezpośrednich
dla pacjentów w poszczególnych kategorii opieki:
•

•

•

w I kategorii opieki:
o

niższe niż zalecane przez konsultanta krajowego – 86 oddziałów,

o

wyższe niż zalecane przez konsultanta krajowego – 23 oddziały,

w II kategorii opieki:
o

niższe niż zalecane przez konsultanta krajowego – 81 oddziałów,

o

wyższe niż zalecane przez konsultanta krajowego – 32 oddziały,

w III kategorii opieki:
o

niższe niż zalecane przez konsultanta krajowego – 97 oddziałów,

o

wyższe niż zalecane przez konsultanta krajowego – 25 oddziałów.

Przy wyliczaniu minimalnej normy zatrudnienia w 95,51% oddziałów o profilu pediatrycznych
stosowano czasy pośrednie w przedziale od 10% do 25% czasu bezpośredniego, tj. wartości
określone w rozporządzeniu z dnia 28.12.2012 r. Pozostałe 4,48 % oddziałów stosowało
procent czasu pośredniego inny, niż określony w przedmiotowym rozporządzeniu.
W oddziałach o profilu pediatrycznym do ustalenia minimalnej normy brano średnio 211 dni
czasu dyspozycyjnego dla pielęgniarki zatrudnionej w wymiarze jednego etatu. Wśród
podmiotów publicznych średni dyspozycyjny czas pielęgniarki wynosił średnio 221 dni, zaś
w przypadku podmiotów prywatnych czas ten wynosił średnio 201 dni.
Analizując zgromadzone dane należy zauważyć, że spośród 312 oddziałów o profilu
pediatrycznym, 86 z nich (27,56%) posiada zatrudnienie niższe od ustalonej przez te podmioty
minimalnej normy zatrudnienia pielęgniarek. Natomiast zatrudnienie w 206 oddziałach
(66,02%) jest wyższe od ustalonych minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek.
Jednocześnie dla 20 oddziałów (6,41%) zatrudnienie jest równe ustalonej minimalnej normie
zatrudnienia pielęgniarek.
W podmiotach publicznych liczba ta przedstawia się następująco:
•

w 72 oddziałach liczba zatrudnionych pielęgniarek jest niższa od ustalonej minimalnej
normy zatrudnienia,

•

w 169 oddziałach liczba zatrudnionych pielęgniarek jest wyższa od ustalonej
minimalnej normy zatrudnienia,

•

w 16 oddziałach ustalona minimalna norma zatrudnienia równa się poziomowi
zatrudnienia.

W podmiotach prywatnych:
•

w 14 oddziałach liczba zatrudnionych pielęgniarek jest niższa od ustalonej minimalnej
normy zatrudnienia,
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•

w 37 oddziałach liczba zatrudnionych pielęgniarek jest wyższa od ustalonej minimalnej
normy zatrudnienia,

•

w 4 oddziałach ustalona minimalna norma zatrudnienia równa się poziomowi
zatrudnienia.
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Wykres nr 12 Zatrudnienie w oddziałach o profilu pediatrycznym w podmiotach leczniczych a minimalna
norma zatrudnienia

Na podstawie otrzymanych danych dotyczących oddziałów o profilu pediatrycznym wynika, iż:
•

w 14 oddziałach posiadających powyżej 50 łóżek, liczba pielęgniarek w etatach
przeliczeniowych wyniosła 593, zaś średni procent wykorzystania łóżek wynosi
63,00%,

•

w 130 oddziałach posiadających od 25 do 50 łóżek, liczba pielęgniarek w etatach
przeliczeniowych wyniosła 2.575, zaś średni procent wykorzystania łóżek wynosi
55,70%,

•

w 168 oddziałach posiadających poniżej 25 łóżek, liczba pielęgniarek w etatach
przeliczeniowych wyniosła 2.276,8 zaś średni procent wykorzystania łóżek wynosi
58,50%.

ANALIZA STOSOWANIA MINIMALNYCH NORM ZATRUDNIENIA PIELĘGNIAREK
W PODMIOTACH LECZNICZYCH POSIADAJĄCYCH ODDZIAŁY O PROFILU DIALIZOTERAPII

Otrzymano ankiety z 46 oddziałów o profilu dializoterapii. Na podstawie otrzymanych ankiet
stwierdzono, iż w 46 oddziałach jest łącznie 688 łóżek, w tym w 40 oddziałach w podmiotach
publicznych - 618 łóżek i w 6 oddziałach w podmiotach prywatnych - 70 łóżek.
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Z ankiet wynika, iż przedmiotowa liczba łóżek jest średnio wykorzystywane na poziomie
83,5%, w tym:
•

oddziały o profilu dializoterapii w podmiotach publicznych – 91 %

•

oddziały o profilu dializoterapii w podmiotach prywatnych – 76 %

Wśród oddziałów o profilu dializoterapii w podmiotach publicznych 6 oddziałów wykazało,
iż procentowo wykorzystanie łóżek wynosi mniej niż 50% oraz 6 oddziałów wykazało
wykorzystanie łóżek na poziomie powyżej 100%. W przypadku oddziałów dializoterapii
w podmiotach prywatnych w 3 oddziałach wykazano, iż wykorzystanie łóżek wynosi mniej
niż 50%, zaś w 2 oddziałach wykazano wykorzystanie łóżek na poziomie powyżej 100%.
W 46 oddziałach o profilu dializoterapii zatrudnionych jest ogółem 832 pielęgniarki (etaty).
Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, iż średnio na oddziałach o profilu
dializoterapii zatrudnionych jest 1,07 pielęgniarki na jedno łóżko oraz 1,27 pielęgniarki
na jednego pacjenta. Zbadano również przedmiotową sytuację w podmiotach publicznych
i prywatnych. W podmiotach publicznych obsada pielęgniarska wynosi ogółem 770 etatów,
tj. 1,25 pielęgniarki na jedno łóżko i 1,37 pielęgniarki na pacjenta. W podmiotach prywatnych
obsada pielęgniarska wynosi ogółem 62 etaty, tj. 0,89 pielęgniarki na jedno łóżko
i 1,17 pielęgniarki na pacjenta.

Wskaźnik zatrudnienia pielęgniarek w oddziałach o profilu dializoterapii
Oddziały w podmiotach publicznych

Oddziały w podmiotach prywatnych
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Wykres nr 13 Wskaźnik zatrudnienia pielęgniarek w oddziałach o profilu dializoterapii

Na podstawie ankiet uzyskanych z 46 oddziałów tylko w 1 oddziale stosowanymi średnimi
czasami świadczeń pielęgniarskich bezpośrednich były następujące czasy:
•

52 minut dla opieki nad pacjentami w kategorii II (1 oddział),

•

112 minut dla opieki nad pacjentami w kategorii III (1 oddział).
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Oznacza to, iż w jednym oddziale o profilu dializoterapii stosowano średnie dobowe czasy
świadczeń pielęgniarskich bezpośrednich dla poszczególnych kategorii opieki zalecane przez
konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa.
W pozostałych oddziałach stosowano własne średnie czasy świadczeń pielęgniarskich
bezpośrednich dla pacjentów w poszczególnych kategoriach opieki:
•

•

w II kategorii opieki:
o

niższe niż zalecane przez konsultanta krajowego – nie odnotowano,

o

wyższe niż zalecane przez konsultanta krajowego – 45 oddziałów,

w III kategorii opieki:
o

niższe niż zalecane przez konsultanta krajowego – 35 oddziałów,

o

wyższe niż zalecane przez konsultanta krajowego – 10 oddziałów.

Przy wyliczaniu minimalnej normy zatrudnienia w 93,47% oddziałach o profilu dializoterapii
stosowano czasy pośrednie w przedziale od 10% do 25% czasu bezpośredniego, tj. wartości
określone w rozporządzeniu z dnia 28.12.2012 r. Pozostałe 6,52 % oddziałów w podmiotach
leczniczych stosowało procent czasu pośredniego inny niż określony w przedmiotowym
rozporządzeniu.
W oddziałach o profilu dializoterapii do ustalenia minimalnej normy brano średnio 205,5 dni
czasu dyspozycyjnego dla pielęgniarki zatrudnionej w wymiarze jednego etatu. Wśród
podmiotów publicznych średni dyspozycyjny czas pielęgniarki wynosił średnio 203 dni, zaś
w przypadku podmiotów prywatnych czas ten wynosił średnio 208 dni.
Analizując zgromadzone dane należy zauważyć, że spośród 46 oddziałów o profilu
dializoterapii, 9 z nich (19,56%) posiada zatrudnienie niższe od ustalonej przez te podmioty
minimalnej normy zatrudnienia pielęgniarek. Natomiast zatrudnienie w 34 oddziałach (73,91%)
jest wyższe od ustalonych minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek. Jednocześnie
w 3 oddziałach (6,52%) zatrudnienie jest równe ustalonej minimalnej normie zatrudnienia
pielęgniarek.
W oddziałach o profilu dializoterapii w podmiotach leczniczych publicznych liczba
ta przedstawia się następująco:
•

w 8 oddziałach liczba zatrudnionych pielęgniarek jest niższa od ustalonej minimalnej
normy zatrudnienia,

•

w 29 oddziałach liczba zatrudnionych pielęgniarek jest wyższa od ustalonej minimalnej
normy zatrudnienia,

•

w 3 oddziałach ustalona minimalna norma zatrudnienia pielęgniarek równa się
poziomowi zatrudnienia.

Wśród podmiotów leczniczych prywatnych:
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•

w 1 oddziale liczba zatrudnionych pielęgniarek jest niższa od ustalonej minimalnej
normy zatrudnienia,

•

w 5 oddziałach liczba zatrudnionych pielęgniarek jest wyższa od ustalonej minimalnej
normy zatrudnienia,

•

nie odnotowano oddziału, w którym ustalona minimalna norma zatrudnienia
pielęgniarek byłaby równa poziomowi zatrudnienia.

Oddziały o profilu dializoterapii w
podmiotach prywatnych

Oddziały o profilu dializoterapii w
podmiotach publicznych
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Wykres nr 15 Zatrudnienie w oddziałach o profilu dializoterapii w podmiotach leczniczych a minimalna
norma zatrudnienia

Na podstawie otrzymanych danych dotyczących oddziałów o profilu dializoterapii wynika, iż:
•

nie odnotowano oddziałów posiadających powyżej 50 łóżek,

•

w 4 oddziałach posiadających od 25 do 50 łóżek, liczba pielęgniarek w etatach
przeliczeniowych wyniosła 103, zaś średni procent wykorzystania łóżek wynosi 96%,

•

w 42 oddziałach posiadających poniżej 25 łóżek, liczba pielęgniarek w etatach
przeliczeniowych wyniosła 730, zaś średni procent wykorzystania łóżek wynosi
88,90%.

ANALIZA STOSOWANIA MINIMALNYCH NORM ZATRUDNIENIA POŁOŻNYCH W PODMIOTACH
LECZNICZYCH POSIADAJĄCYCH ZESPOŁY PORODOWE DLA RODZĄCYCH SIŁAMI NATURY

Otrzymano ankiety z 84 oddziałów posiadających zespoły porodowe dla rodzących siłami
natury. Na podstawie otrzymanych ankiet stwierdzono, iż w 84 oddziałach posiadających
zespoły porodowe odnotowano 1.005 łóżek, w tym 68 zespołów porodowych w podmiotach
publicznych i 937 łóżek oraz 16 w podmiotach prywatnych i 68 łóżek.
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Z ankiet wynika, iż przedmiotowa liczba łóżek jest średnio wykorzystywana na poziomie
63,3%, w tym:
•

oddziały posiadające zespoły porodowe w podmiotach publicznych – 61,6%

•

oddziały posiadające zespoły porodowe w podmiotach prywatnych – 65,6%

Wśród oddziałów posiadających zespoły porodowe w podmiotach publicznych 29 zespołów
wykazało, iż procentowo wykorzystanie łóżek wynosi mniej niż 50%, zaś 5 zespołów wykazało,
iż wykorzystują łóżka na poziomie powyżej 100%. W przypadku zespołów porodowych
w podmiotach prywatnych 4 wykazały, iż procentowo wykorzystanie łóżek wynosi mniej niż
50%, natomiast nie odnotowano zespołów porodowych, w których wykorzystanie łóżek jest
na poziomie powyżej 100%.
W 84 oddziałach posiadających w swojej strukturze zespoły porodowe dla rodzących siłami
natury odnotowano ogółem 1.350 etatów położnych.
Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, iż średnio w zespołach porodowych dla
rodzących siłami natury zatrudnionych jest 1,78 położnej na jedno łóżko oraz 2,8 położnej
na jednego pacjenta. Zbadano również przedmiotową sytuację w oddziałach posiadających
w swojej strukturze zespoły porodowe w podmiotach publicznych i prywatnych. W zespołach
porodowych w podmiotach publicznych obsada położnych wynosi ogółem 1.194 etaty,
tj. 1,27 położnej na jedno łóżko i 2,07 położnej na jednego pacjenta. W zespołach porodowych
w podmiotach prywatnych obsada położnych wynosi ogółem 156 etatów, tj. 2,29 położnej
na jedno łóżko i 3,53 położnej na jednego pacjenta.

Wskaźnik zatrudnienia położnych w zespołach porodowych dla rodzących
siłami natury
Oddziały w podmiotach publicznych
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Wykres nr 16 Wskaźnik zatrudnienia położnych w oddziałach posiadających zespoły porodowe dla
rodzących siłami natury
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Na podstawie ankiet z 84 oddziałów posiadających zespoły porodowe dla rodzących siłami
natury należy stwierdzić, iż najczęściej stosowanymi średnimi czasami świadczeń
bezpośrednich wykonywanych przez położne były następujące czasy:
•

137 minut dla opieki nad pacjentami w kategorii I (42 zespoły),

•

274 minut dla opieki nad pacjentami w kategorii II (44 zespoły),

•

328 minut dla opieki nad pacjentami w kategorii III (46 zespołów).

Oznacza to, iż około 54,7 % oddziałów posiadających zespoły porodowe dla rodzących siłami
natury stosowało średnie dobowe czasy świadczeń bezpośrednich dla poszczególnych
kategorii opieki zalecane przez konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa.
Pozostałe oddziały posiadające zespoły porodowe stosowały własne średnie czasy świadczeń
bezpośrednich wykonywanych przez położne dla pacjentów w poszczególnych kategoriach
opieki:
•

•

•

w I kategorii opieki:
o

niższe niż zalecane przez konsultanta krajowego – 32 zespoły,

o

wyższe niż zalecane przez konsultanta krajowego – 9 zespołów,

w II kategorii opieki:
o

niższe niż zalecane przez konsultanta krajowego – 32 zespoły,

o

wyższe niż zalecane przez konsultanta krajowego – 7 zespołów,

w III kategorii opieki:
o

niższe niż zalecane przez konsultanta krajowego – 29 zespołów,

o

wyższe niż zalecane przez konsultanta krajowego – 8 zespołów.

Przy wyliczaniu minimalnej normy zatrudnienia w 94,04% oddziałów posiadających zespoły
porodowe stosowano czasy pośrednie w przedziale od 10% do 25% czasu bezpośredniego,
tj. wartości określone w rozporządzeniu z dnia 28.12.2012 r. Pozostałe 5,96 % zespołów
stosowało procent czasu pośredniego inny niż określony w przedmiotowym rozporządzeniu.
W oddziałach posiadających zespoły porodowe dla rodzących siłami natury do ustalenia
minimalnej normy brano średnio 207,5 dni czasu dyspozycyjnego dla położnej zatrudnionej
w wymiarze jednego etatu. Wśród oddziałów posiadających zespoły porodowe w podmiotach
publicznych średni dyspozycyjny czas położnej wynosił średnio 207 dni, zaś w przypadku
zespołów w podmiotach prywatnych czas ten wynosił średnio 208 dni.
Analizując zgromadzone dane należy zauważyć, że spośród 84 oddziałów posiadających
zespoły porodowe dla rodzących siłami natury, 10 z nich (11,9%) posiada zatrudnienie niższe
od ustalonej przez te podmioty minimalnej normy zatrudnienia położnych. Natomiast
zatrudnienie w 72 oddziałach posiadających zespoły porodowe (85,71%) jest wyższe
od ustalonych minimalnych norm zatrudnienia położnych.
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W oddziałach posiadających zespoły porodowe w podmiotach publicznych liczba
ta przedstawia się następująco:
•

w 8 oddziałach posiadających zespoły porodowe liczba zatrudnionych położnych jest
niższa od ustalonej minimalnej normy zatrudnienia,

•

w 58 oddziałach posiadających zespoły porodowe liczba zatrudnionych położnych jest
wyższa od ustalonej minimalnej normy zatrudnienia,

•

w 2 oddziałach posiadających zespoły porodowe ustalona minimalna norma
zatrudnienia położnych równa się poziomowi zatrudnienia.

Wśród prywatnych podmiotów leczniczych:
•

w 2 oddziałach posiadających zespoły porodowe liczba zatrudnionych położnych jest
niższa od ustalonej minimalnej normy zatrudnienia,

•

w 14 oddziałach posiadających zespoły porodowe liczba zatrudnionych położnych jest
wyższa od ustalonej minimalnej normy zatrudnienia,

•

nie odnotowano oddziałów posiadających zespoły porodowe, w których ustalona
minimalna norma zatrudnienia położnych równa się poziomowi zatrudnienia.

Oddziały posiadające zespoły
porodowe w podmiotach
publicznych

Oddziały posiadające zespoły
porodowe w podmiotach
prywatnych
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Wykres nr 18 Zatrudnienie w oddziałach posiadających zespoły porodowe dla rodzących siłami natury
a minimalna norma zatrudnienia

Na podstawie otrzymanych danych dotyczących oddziałów posiadających zespoły porodowe
dla rodzących siłami natury wynika, iż:
•

w 4 oddziałach mających zespoły porodowe posiadających powyżej 50 łóżek, liczba
położnych w etatach przeliczeniowych wyniosła 190, zaś średni procent wykorzystania
łóżek wynosi 133%,
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•

w 9 oddziałach posiadających od 25 do 50 łóżek, liczba położnych w etatach
przeliczeniowych wyniosła 301, zaś średni procent wykorzystania łóżek wynosi 94%,

•

w 71 oddziałach mających zespoły porodowe posiadających poniżej 25 łóżek, liczba
położnych w etatach przeliczeniowych wyniosła 859, zaś średni procent wykorzystania
łóżek wynosi 54%.

ANALIZA STOSOWANIA MINIMALNYCH NORM ZATRUDNIENIA POŁOŻNYCH W PODMI OTACH
LECZNICZYCH POSIADAJĄCYCH ODDZIAŁY O PROFILU POŁOŻNICZO – GINEKOLOGICZNYM
W SYSTEMIE „MATKA Z DZIECKIEM ” W ODNIESIENIU DO POŁOŻNICY
Otrzymano ankiety z 183 oddziałów o profilu położniczo – ginekologicznym w systemie „matka
z dzieckiem” w odniesieniu do położnicy. Na podstawie danych otrzymanych z ankiet
stwierdzono, iż 183 oddziały posiadają 6.464 łóżka, w tym 130 oddziały w podmiotach
publicznych – 4.739 łóżek oraz 53 oddziały w podmiotach prywatnych - 1.725 łóżek.
Z ankiet wynika, iż przedmiotowa liczba łóżek jest średnio wykorzystywana na poziomie
57,15%, w tym:
•

podmioty publiczne – 57,8%

•

podmioty prywatne – 56,5%

Wśród oddziałów o profilu położniczo – ginekologicznym w systemie „matka z dzieckiem”
w podmiotach publicznych, w 57 oddziałach wykazano, iż procentowo wykorzystanie łóżek
wynosi mniej niż 50%, zaś w 3 oddziałach wykazano, iż wykorzystanie łóżek było na poziomie
powyżej 100%. W przypadku oddziałów w podmiotach prywatnych w 25 wykazano, iż
procentowo wykorzystanie łóżek wynosi mniej niż 50%, natomiast w 2 oddziałach
wykorzystanie łóżek było na poziomie powyżej 100%.
W 183 oddziałach o profilu położniczo – ginekologicznym w systemie „matka z dzieckiem”
w odniesieniu do położnicy, odnotowano ogółem 4.548 etatów położnych.
Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, iż średnio na oddziałach o profilu
położniczo-ginekologicznym w systemie „matka z dzieckiem” w odniesieniu do położnicy
zatrudnionych jest 0,68 położnej na jedno łóżko oraz 1,2 położnej na jednego pacjenta.
Przedmiotową sytuację zbadano również w oddziałach w podmiotach publicznych
i prywatnych. W oddziałach o profilu położniczo – ginekologicznym w systemie „matka
z dzieckiem” w podmiotach publicznych obsada położnych wynosi ogółem 3.426 etatów,
tj. 0,72 położnej na jedno łóżko i 1,25 położnej na jednego pacjenta. W oddziałach
w podmiotach prywatnych obsada położnych wynosi ogółem 1.122 etaty, tj. 0,65 położnej
na jedno łóżko i 1,15 położnej na jednego pacjenta.
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Wskaźnik zatrudnienia położnych w oddziałach o profilu położniczoginekologicznym w systemie „matka z dzieckiem”
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Wykres nr 19 Wskaźnik zatrudnienia położnych w oddziałach o profilu położniczo-ginekologicznym
w systemie „matka z dzieckiem” w odniesieniu do położnicy

Na podstawie ankiet ze 183 oddziałów o profilu położniczo-ginekologicznym w systemie
„matka z dzieckiem” w odniesieniu do położnicy należy stwierdzić, iż najczęściej stosowanymi
średnimi czasami świadczeń bezpośrednich wykonywanych przez położne były następujące
czasy:
•

72 minuty dla opieki nad pacjentami w kategorii I (63 oddziały),

•

100 minut dla opieki nad pacjentami w kategorii II (65 oddziałów),

•

98 minut dla opieki nad pacjentami w kategorii III (48 oddziałów).

Oznacza to, iż w około 35,51% oddziałów o profilu położniczo – ginekologicznym w systemie
„matka z dzieckiem” w odniesieniu do położnicy stosowało średnie dobowe czasy świadczeń
bezpośrednich dla poszczególnych kategorii opieki zalecane przez konsultanta krajowego
w dziedzinie pielęgniarstwa.
Pozostałe oddziały stosowały własne średnie czasy świadczeń bezpośrednich wykonywanych
przez położne dla pacjentów w poszczególnych kategoriach opieki:
•

•

•

w I kategorii opieki:
o

niższe niż zalecane przez konsultanta krajowego – 61 oddziałów,

o

wyższe niż zalecane przez konsultanta krajowego – 59 oddziałów,

w II kategorii opieki:
o

niższe niż zalecane przez konsultanta krajowego – 42 oddziały,

o

wyższe niż zalecane przez konsultanta krajowego – 76 oddziałów,

w III kategorii opieki:
o

niższe niż zalecane przez konsultanta krajowego – 10 oddziałów,

o

wyższe niż zalecane przez konsultanta krajowego – 125 oddziałów.
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Przy wyliczaniu minimalnej normy zatrudnienia w 93,98% oddziałów o profilu położniczoginekologicznym w systemie „matka z dzieckiem” stosowano czasy pośrednie w przedziale
od 10% do 25% czasu bezpośredniego, tj. wartości określone w rozporządzeniu z dnia
28.12.2012 r. W pozostałych 0,92 % oddziałów stosowano procent czasu pośredniego inny
niż określony w przedmiotowym rozporządzeniu.
W oddziałach o profilu położniczo-ginekologicznym w systemie „matka z dzieckiem”
w odniesieniu do położnicy do ustalenia minimalnej normy brano średnio 201,5 dni czasu
dyspozycyjnego dla położnej zatrudnionej w wymiarze jednego etatu. Wśród oddziałów
w podmiotach publicznych średni dyspozycyjny czas położnej wynosił średnio 202 dni,
zaś w przypadku oddziałów w podmiotach prywatnych czas ten wynosił średnio 201 dni.
Analizując zgromadzone dane należy zauważyć, że spośród 183 oddziałach o profilu
położniczo-ginekologicznym w systemie „matka z dzieckiem” w odniesieniu do położnicy,
20 z nich (10,92%) posiada zatrudnienie niższe od ustalonej przez te podmioty minimalnej
normy zatrudnienia położnych. Natomiast zatrudnienie w 158 oddziałach (86,33%) jest wyższe
od ustalonych minimalnych norm zatrudnienia położnych. Jednocześnie dla 5 oddziałów
(2,73%) zatrudnienie jest równe ustalonej minimalnej normie zatrudnienia położnych.
W oddziałach o profilu położniczo - ginekologicznym w podmiotach publicznych liczba
ta przedstawia się następująco:
•

w 16 oddziałach liczba zatrudnionych położnych jest niższa od ustalonej minimalnej
normy zatrudnienia,

•

w 111 oddziałach liczba zatrudnionych położnych jest wyższa od ustalonej minimalnej
normy zatrudnienia

•

w 3 oddziałach ustalona minimalna norma zatrudnienia położnych równa się
poziomowi zatrudnienia.

Wśród oddziałów o profilu położniczo - ginekologicznym w podmiotach prywatnych:
•

w 4 oddziałach liczba zatrudnionych położnych jest niższa od ustalonej minimalnej
normy zatrudnienia,

•

w 47 oddziałach liczba zatrudnionych położnych jest wyższa od ustalonej minimalnej
normy zatrudnienia,

•

w 2 oddziałach ustalona minimalna norma zatrudnienia położnych równa się
poziomowi zatrudnienia.
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Oddziały o profilu położniczoginekologicznym w podmiotach
publicznych
2,31%

Oddziały o profilu położniczoginekologicznym w podmiotach
prywatnych

12,31%

3,77%

85,38%

7,55%

88,68%

Zatrudnienie mniejsze niż ustalona minimalna norma

Zatrudnienie mniejsze niż ustalona minimalna norma

Zatrudnienie większe niż ustalona minimalna norma

Zatrudnienie większe niż ustalona minimalna norma

Zatrudnienie równe ustalonej minimalnej normie

Zatrudnienie równe ustalonej minimalnej normie

Wykres nr 21 Zatrudnienie w oddziałach o profilu położniczo-ginekologicznym w systemie „matka
z dzieckiem” w odniesieniu do położnicy a minimalna norma zatrudnienia

Na podstawie danych z ankiet dotyczących oddziałów o profilu położniczo-ginekologicznym
w systemie „matka z dzieckiem” w odniesieniu do położnicy wynika, iż:
•

w 27 oddziałach posiadających powyżej 50 łóżek, liczba położnych w etatach
przeliczeniowych wyniosła 1.777, zaś średni procent wykorzystania łóżek wynosi
70,90%,

•

w 83 oddziałach posiadających od 25 do 50 łóżek, liczba położnych w etatach
przeliczeniowych wyniosła 1.920, zaś średni procent wykorzystania łóżek wynosi 57%,

•

w 73 oddziałach posiadających poniżej 25 łóżek, liczba położnych w etatach
przeliczeniowych wyniosła 851, zaś średni procent wykorzystania łóżek wynosi
52,90%.
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OPINIOWANIE PROJEKTÓW USTALENIA MINIMALNYCH NORM ZATRUDNIENIA
Zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
minimalne normy zatrudnienia ustala kierownik podmiotu leczniczego po zaciągnięciu opinii
przedstawicieli organów samorządu pielęgniarek i położnych oraz związków zawodowych
pielęgniarek i położnych działających na terenie podmiotu.
Na podstawie danych otrzymanych z 461 podmiotów leczniczych posiadających łącznie 4.524
oddziały o różnym profilu, w 3.990 oddziałów, w których minimalne normy zatrudnienia zostały
ustalone wg sposobu określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012r.
wynika, iż ustalone minimalne normy zatrudnienia uzyskały pozytywną opinię samorządu
zawodowego pielęgniarek i położnych w 2.689 oddziałach (59,43%) i związków zawodowych
pielęgniarek i położnych w 2.148 oddziałach (47,48%). Ustalone minimalne normy
zatrudnienia uzyskały negatywną opinię samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w
402 oddziałach (8,88%) i związków zawodowych pielęgniarek i położnych w 846 oddziałach
(18,70%). Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych nie wydał opinii w 531 oddziałach
(11,73%), zaś związki zawodowe pielęgniarek i położnych nie wydały opinii w 427 oddziałach
(9,43%). Szczegółowe informacje w zakresie wydanych opinii przedstawiono w tabeli nr 2.
Tabela nr 2. Opinie samorządu zawodowego i związków zawodowych pielęgniarek i położnych
Oddziały w Oddziały w
podmiotach podmiotach
publicznych prywatnych Ogółem

Opinia samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych
pozytywna
negatywna
brak opinii

2179
364
409

510
38
122

2 689
402
531

pozytywna
1768
380
negatywna
772
74
brak opinii
365
62
Źródło: Ministerstwo Zdrowia na podstawie danych z 461 podmiotów leczniczych

2 148
846
427

Opinia związków zawodowych pielęgniarek i położnych

28

PODSUMOWANIE
Na podstawie otrzymanych ankiet należy stwierdzić, iż w 3.990 oddziałach w badanych
podmiotach leczniczych ustalono minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych,
według sposobu określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r.
W tej liczbie oddziałów było: 3.130 oddziałów w podmiotach publicznych oraz 860 oddziałów
w podmiotach prywatnych. Przedmiotowych norm nie ustalono w 224 oddziałach, w tym
w 75 oddziałach w podmiotach publicznych i w 149 oddziałach w podmiotach prywatnych.
W podmiotach leczniczych, które przesłały ankietę obsada pielęgniarek i położnych wynosiła
ogółem 85.798 etatów na 142.279 łóżek, posiadanych przez poszczególne oddziały. Poniżej
przedstawiono wskaźniki dotyczące średniej liczby pielęgniarek i położnych (w etatach)
w odniesieniu do pacjenta i liczby łóżek posiadanych przez podmioty lecznicze
w poszczególnych oddziałach.

Wskaźnik - liczba pielęgniarek
i położnych na jednego pacjenta

Wskaźnik - liczba pielęgniarek
i położnych na jedno łóżko

Oddziały w podmiotach prywatnych

Oddziały w podmiotach prywatnych

Oddziały w podmiotach publicznych

Oddziały w podmiotach publicznych
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3,00

2,29

ZESPÓŁ PORODOWY

2,07
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0,65
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0,39
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0,58
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Wykres nr 25 Wskaźniki zatrudnienia pielęgniarek i położnych
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Z powyższych danych wynika, iż najwyższy wskaźnik liczby pielęgniarek i położnych
na łóżko występuje w zespołach porodowych (podmioty publiczne -1,27; podmioty prywatne
– 2,29) oraz w oddziałach dializoterapii (podmioty publiczne -1,25 podmioty prywatne – 0,89),
zaś najniższy w oddziałach psychiatrycznych (podmioty publiczne - 0,39, podmioty prywatne
- 0,89).
W przypadku wskaźnika pielęgniarek i położnych na pacjenta, również odnotowano najwyższy
wskaźnik w przypadku zespołów porodowych (podmioty publiczne 2,07; podmioty prywatne –
3,53). Należy wyjaśnić, iż przy obliczaniu wskaźnika liczby pielęgniarek i położnych na
pacjenta uwzględniono stopień wykorzystania łóżek w poszczególnych oddziałach.
W wyniku przeprowadzonego badania ankietowego uzyskano dane dotyczące aktualnego
zatrudnienia pielęgniarek i położnych w badanych oddziałach, które porównano z ustaloną na
danym oddziale minimalną normą zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Wynik przedmiotowej
analizy przedstawiają poniższe wykresy.

Liczba oddziałów w
których zatrudnienie
jest niższe niż ustalona
minimalna norma
zatrudnienia

Liczba oddziałów w
których zatrudnienie
jest wyższe niż ustalona
minimalna norma
zatrudnienia

Podmioty prywatne

Podmioty prywatne

Podmioty publiczne

Podmioty publiczne
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Wykres nr 26 Minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych w poszczególnych oddziałach.
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Z powyższych danych wynika, iż większość ankietowanych oddziałów posiada zatrudnienie
pielęgniarek i położnych na poziomie wyższym od ustalonej minimalnej normy zatrudnienia na
danym oddziale. Odnotowano też oddziały, na których minimalna norma zatrudnienia jest
niższa od ustalonej minimalnej normy zatrudnienia i są to oddziały o profilu psychiatrycznym,
gdzie – 36,11% ankietowanych oddziałów nie spełnia ustalonej minimalnej normy
zatrudnienia. Przedmiotowa sytuacja występuje również w oddziałach pediatrycznych, gdzie –
27,56% ankietowanych oddziałów nie spełnia ustalonej minimalnej normy zatrudnienia,
w oddziałach zachowawczych - 24,02% oraz 15,28% oddziałów zabiegowych posiada
zatrudnienie niższe od ustalonej minimalnej normy zatrudnienia.
Występują również sytuacje, gdzie zatrudnienie jest tożsame z ustaloną na oddziale minimalną
normą zatrudnienia i dotyczą m.in. oddziałów dializoterapii, zespołów porodowych,
pediatrycznych.
Ustalając minimalne normy zatrudnienia stosowano różne czasy bezpośrednie. Czasy
zalecane przez konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa były stosowane w 53,62%
oddziałów, zaś w pozostałych oddziałach stosowano ustalone we własnym zakresie czasy
bezpośrednie. W tabeli poniżej przedstawiono dane dotyczące stosowania przez podmioty
lecznicze czasów bezpośrednich świadczeń wykonywanych przez pielęgniarki i położne
w zależności od ustalonej dla pacjenta kategorii opieki.
Tabela nr 3
Dane dotyczące stosowanych w oddziałach czasów bezpośrednich świadczeń wykonywanych przez
pielęgniarki i położne

Kategoria opieki

Liczba oddziałów w których
stosowane są czasy zalecane
przez konsultanta
krajowego

Profil zachowawczy
Kategoria I
Kategoria II
Kategoria III
Profil zabiegowy
Kategoria I
Kategoria II
Kategoria III
Profil psychiatryczny
Kategoria I
Kategoria II
Kategoria III
Profil pediatryczny
Kategoria I
Kategoria II
Kategoria III

Liczba oddziałów, w których stosowane
są czasy bezpośrednie własne
niższe niż zalecane
wyższe niż zalecane
przez konsultanta
przez konsultanta
krajowego
krajowego

1113
1134
1098

38 min.
95 min.
159 min.

164
160
185

485
469
477

778
799
771

38 min.
95 min.
159 min.

76
60
104

415
410
394

178
149
130

40 min.
100 min.
160 min.

125
163
167

32
23
38

203
199
190

100 min.
180 min.
300 min.

86
81
97

23
32
25
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Profil dializoterapii
Kategoria II
1
52 min.
Kategoria III
1
112 min.
Zespół porodowy
Kategoria I
42
137 min.
Kategoria II
44
274 min.
Kategoria III
46
328 min.
Profil matka z dzieckiem w odniesieniu do położnicy
Kategoria I
63
72 min.
Kategoria II
65
100 min.
Kategoria III
48
98 min.

0
35

45
10

32
32
29

9
7
8

61
42
10

59
76
125

Z powyższych danych wynika, iż w ponad połowie ankietowanych oddziałów (53,62%)
stosowano czasy bezpośrednie zalecane przez konsultanta krajowego w dziedzinie
pielęgniarstwa i są to oddziały o profilach zachowawczym, zabiegowym, pediatrycznym
i psychiatrycznym.
Własne czasy bezpośrednie stosowan5 głównie w oddziałach o profilu dializoterapii,
położniczo-ginekologicznych oraz w systemie „matka z dzieckiem” w odniesieniu do położnicy,
ale też wykorzystywano je w oddziałach o profilu zachowawczym, psychiatrycznym
i zabiegowym (34,63%).
Natomiast czasy zalecane przez konsultanta krajowego były najrzadziej stosowane
w przypadku oddziałów o profilu dializoterapii.
Należy podkreślić, iż w oddziałach stosujących własne czasy bezpośrednie, w przypadku
oddziałów o profilu zachowawczym i zabiegowym w większości stosowano czasy
bezpośrednie wyższe, niż zalecane przez konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa.
Natomiast w przypadku oddziałów o profilach psychiatrycznym i pediatrycznym stosowano
czasy bezpośrednie niższe, niż zalecane przez konsultanta krajowego w dziedzinie
pielęgniarstwa.
Dokonano również analizy czasów pośrednich stosowanych przy ustalaniu minimalnych norm
zatrudnienia pielęgniarek i położnych przez poszczególne oddziały. Z danych wynika,
iż w 82,51% oddziałów stosowano czasy pośrednie zgodnie z zapisami rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. Szczegółowe dane przedstawiono na poniższym
wykresie.
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Czasy pośrednie - liczba podmiotów leczniczych
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Wykres nr 27 Dane dotyczące czasów pośrednich świadczeń wykonywanych przez pielęgniarki
i położne stosowanych w poszczególnych oddziałach

Na podstawie otrzymanych ankiet ustalono, iż średni czas dyspozycyjny pielęgniarek
i położnych w ciągu roku wyniósł 205,57 dni. W oddziałach w podmiotach leczniczych
publicznych przedmiotowy czas wynosił 208,42 dni, zaś w przypadku oddziałów w podmiotach
prywatnych - 202,71 dni.

Średni czas dyspozycyjny w poszczególnych oddziałach
Publiczne
225
220
215
210
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200
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180
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201
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Wykres nr 28. Dane dotyczące średnich czasów dyspozycyjnych pielęgniarek i położnych stosowanych
w poszczególnych oddziałach z wyszczególnieniem podmiotów publicznych i prywatnych
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WNIOSKI
W wyniku dokonanej analizy 4.524 oddziałów, z których przesłano ankiety zostały określone
następujące wnioski:
1.

W 3.990 oddziałach (88,19%), ustalono minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek
i położnych, wg sposobu określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
28.12.2012 r. W przypadku 1,98% oddziałów wskazano, iż normy zatrudnienia
pielęgniarek i położnych ustalone były na podstawie innego aktu prawnego, natomiast w
4,86% oddziałów normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych zostały ustalone w inny
sposób, niż wskazane akty prawne.

2.

W przypadku 88,19% oddziałów, w których ustalono minimalne normy zatrudnienia
wg sposobu określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28.12.2012 r.,
zatrudnienie było wyższe, niż ustalona minimalna norma zatrudnienia pielęgniarek
i położnych (3.127 oddziałów, co stanowi 69,12%).

3.

Wskaźnik liczby pielęgniarek i położnych na jednego pacjenta jest wyższy w oddziałach
będących

w

podmiotach

prywatnych,

gdzie

odnotowano

średnio

1,25

pielęgniarki/położnej na jednego pacjenta, natomiast w oddziałach w podmiotach
publicznych wskaźnik ten wyniósł średnio 1,14. Najwyższy wskaźnik odnotowano
w przypadku zespołów porodowych: podmioty publiczne - 2,07; podmioty prywatne - 3,53.
4.

Wskaźnik liczby pielęgniarek i położnych na jedno łóżko jest również wyższy w oddziałach
będących w podmiotach prywatnych, gdzie odnotowano średnio 0,84 pielęgniarki lub
położnej na jedno łóżko, natomiast w oddziałach w podmiotach publicznych wskaźnik ten
wyniósł średnio 0,79. Najwyższy wskaźnik liczby pielęgniarek i położnych na jedno łózko
odnotowano w zespole porodowym zarówno w prywatnych, jak i publicznych podmiotach
z tym, że w podmiotach prywatnych jest wyższy i wynosi 2,29 pielęgniarki/położnej
na jedno, łóżko a w podmiotach publicznych – 1,27, jak też oddziałach dializoterapii
– w podmiotach publicznych 1,25 pielęgniarki na łóżko, a w podmiotach prywatnych 0,89.

5.

W oddziałach o profilu psychiatrycznym 36,11% oddziałów o tym profilu nie spełnia
ustalonej minimalnej normy zatrudnienia, tj. zatrudnienie jest niższe niż ustalona
minimalna norma. Zatrudnienie niższe niż ustalona minimalna norma zatrudnienia
odnotowano również w oddziałach pediatrycznych – 25,67%, zachowawczych - 22,16%

6.

W 224 oddziałach (4,95%) nie ustalono minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek
i położnych.

7.

Ustalone, przez podmioty lecznicze dla poszczególnych oddziałów, minimalne normy
zatrudnienia pielęgniarek i położnych uzyskały:
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•

pozytywną opinię samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w 2.689
oddziałach (59,43%) i związków zawodowych pielęgniarek i położnych w 2.148
oddziałach (47,48%);

•

negatywną opinię samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w 402
oddziałach (8,88%) i związków zawodowych pielęgniarek i położnych w 849
oddziałach (18,76%).

8.

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych nie wydał opinii w 531 oddziałach
(11,73%), zaś związki zawodowe pielęgniarek i położnych nie wydały opinii w 427
oddziałach (9,43%).

9.

Mając na uwadze fakt, że liczba i kwalifikacje zawodowe pielęgniarek i położnych
wpływają na wysoką jakość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, są także niezbędne
do zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i zapewnienia dobrej jakościowo opieki nad
pacjentem, niezbędne jest dalsze monitorowanie przez Ministra Zdrowia obowiązku
stosowania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych przez podmioty
lecznicze.
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