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Problemy badawcze

1. Jakie problemy występują na stanowisku pracy pielęgniarki epidemiologicznej?

2. Czy pielęgniarka epidemiologiczna ma wsparcie od zarządzających podmiotem leczniczym?

3. Czy zmienił się zakres zadań pielęgniarki epidemiologicznej?

4. Jak układają się relacje z kadrą zarządzającą w podmiocie leczniczym?



Badanie 3.05.-3.06.2021

• N=258

• N=30 Małopolska



Próbka badawcza
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Czy według Pani/-a obecnie placówka, w której Pani/Pan 
pracuje jest przygotowana do leczenia pacjentów z COVID-19?
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Czy według Pani/-a praca pielęgniarki epidemiologicznej w 
czasie pandemii wiąże się ze zwiększonym obciążeniem 
psychicznym?

N=30

Tak dużym -100,0%



Czy odczuwa Pani/Pan zmęczenie zawodowe w obecnej 
sytuacji pandemicznej?
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Czy została Pani/Pan obciążony dodatkową pracą w związku z 
pandemią?
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Na czym polega dodatkowe obciążenie pracą?
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Czy dostaje Pani/Pan wsparcie od swoich przełożonych?
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Na czym polega otrzymywane wsparcie od przełożonych?
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Czy spotyka się Pani/Pan z przejawami szacunku od 
pracowników, w związku ze swoja pracą w dobie pandemii?
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Czy spotkała się Pani/Pan z przejawami agresji ze strony 
pracowników?
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Czy spotkała się Pani/Pan w okresie pandemii z przejawami 
agresji ze strony przełożonych?

N=30
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Czy spotkał się Pani/Pan w okresie pandemii z wymuszaniem ze strony kierownika 
podmiotu leczniczego innego sposobu rozwiązywania spraw epidemiologicznych, 
które było niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, rekomendacjami czy 
wytycznymi?
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Które z poniżej wymienionych problemów według Pani/Pana stanowią 
największe trudności w pracy pielęgniarki epidemiologicznej w dobie 
pandemii?
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Czy w okresie pandemii oczekuje się od Pani/Pana dostępności 
poza standardowymi godzinami pracy?

tak-często
77%

tak-rzadko
13%

nie
10%

tak-często tak-rzadko nie

N=30



Jeśli oczekuje się od Pani/Pana dostępności poza 
standardowymi godzinami pracy to w jakim zakresie? 
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W jaki sposób zostało to uregulowane?
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Czy w okresie pandemii pracuje Pani/Pan 
dodatkowo ,,pod telefonem”?
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Rozliczanie godzin pracy „pod telefonem”
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Czy w trakcie realizacji zadań jest Pani/Pan narażona/-y na 
bezpośredni kontakt z pacjentami zakażonymi SARS-CoV-2?
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Czy mając bezpośredni kontakt z pacjentami zakażonymi SARS-
CoV-2 otrzymuje Pani/Pan tzw. dodatek Covid (z NFZ)?
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Jakie wykonuje Pani/Pan zadania, związane z bezpośrednim 
kontaktem z pacjentem podejrzanym/ zakażonym SARS-CoV-2 ?
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Czy uległ Pani/Pan zakażeniu SARS COV-2 w związku 
z wykonywaniem obowiązków służbowych?

N=30
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Oczekiwania
• prawdziwy współpracujący zespół, obecność 

lekarza przynajmniej na pół etatu, wzrost 
zarobków;

• Poparcie działań Zespołu  przez 
Zarządzających, możliwość uczestniczenia w 
działaniach istotnych w pandemii, 
konsultowania, podejmowania decyzji,  nie 
angażowanie do innych aktywności 
zawodowych np. przetargi, dodatek 
covidowy.

• Wyższe wynagrodzenie 

• ……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………….

• Jestem zadowolona ze swojej 
pracy, która w dobie pandemii 
pozwoliła mi na odnalezienie się w 
danej sytuacji 



Zadania Pielęgniarki Epidemiologicznej 
w pandemii SARS CoV-2
• Śledzenie pojawiających się aktów prawnych, wytycznych,

rekomendacji towarzystw naukowych,

• Korzystanie w pracy z wiarygodnych źródeł,

• Określenie koniecznych zasobów do wdrożenia działań
profilaktycznych,

• Edukacja personelu podmiotu leczniczego/ zarządzających
podmiotem,

• Opracowywanie procedur związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych pacjentom z podejrzeniem zakażenia SARS- CoV-2
i zakażonym,



Zadania Pielęgniarki Epidemiologicznej 
w pandemii SARS CoV-2
• Konsultowanie trudnych sytuacji związanych z ogniskiem

epidemicznym COVID-19,

• Przeprowadzanie dochodzenia epidemiologicznego w przypadku
ogniska u pacjentów i personelu,

• Udział w tworzeniu izolatoriów oraz punktów pobierania wymazów w
kierunku SARS CoV-2,

• Ocena zapotrzebowania na środki ochrony indywidualnej,

• Edukacja pracowników w zakresie stosowania ŚOI,

• Wdrażanie kwarantanny u pracowników/ odsuwanie od czynności
zawodowych,



Zadania Pielęgniarki Epidemiologicznej 
w pandemii SARS CoV-2
• Tworzenie bezpiecznego środowiska pobytu dla pacjenta jak

i bezpiecznej pracy dla personelu pomimo różnych postaw
pracowników i kadry zarządzającej (postawa negatywna, postawa
bagatelizująca),

• Prowadzenie rejestru personelu, który uległ zakażeniu SARS-CoV-2,

• Prowadzenie rejestru pracowników poddanych kwarantannie,

• Prowadzenie rejestru pracowników – ozdrowieńców.

• Kontakt z PSSE w celu rozwiązywania bieżących problemów.

• I wiele innych!



Przewodnik dla ZKZ 



Wnioski

1. Pielęgniarki epidemiologiczne są przeciążone pracą w związku z dodatkowymi 
zadaniami.

2. Nadmiar obowiązków, presja czasu, brak zaangażowania lekarza ZKZ oraz 
wykonywanie zadań należących do innych pracowników stanowią istotne 
problemy w pracy pielęgniarki epidemiologicznej w pandemii.

3. Trwająca pandemia zwiększyła zakres zadań pielęgniarki epidemiologicznej przy 
braku możliwości wsparcia kadrowego.

4. Brak uregulowań prawnych w zakresie zakresu kompetencji pielęgniarki 
epidemiologicznej, archaiczny zakres zadań, brak właściwego wynagrodzenia w 
stosunku do zaangażowania w pracę, nadmiar obowiązków  zwiększa 
obciążenie psychiczne.

5. Oczekiwania pielęgniarek epidemiologicznych koncentrują się wokół pracy 
zespołowej, uregulowania zakresu zadań, zwiększenia prestiżu zawodowego, 
współpracy z innymi pracownikami, w tym kadry zarządzającej.



„Bądź dobrej myśli.

Nie myśl o dzisiejszych niepowodzeniach, ale o sukcesach, które mogą nadejść jutro.

Postawiliście sobie trudne zadanie, ale odniesiecie sukces, jeśli wytrwacie… 

I znajdziesz radość w pokonywaniu przeszkód.

Pamiętaj, że nigdy nie tracimy wysiłku, aby osiągnąć coś pięknego”

( Hellen Keller)


