
Informacja o działaniach podjętych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek  

i Położnych w Łodzi w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 wywołującego 

chorobę COViD-19. 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy – członkowie OIPiP w Łodzi  

W związku z obecną sytuacją epidemiczną w naszym kraju, a w dużej mierze dotyczącą 

województwa łódzkiego, wychodząc naprzeciw potrzebom naszego środowiska zawodowego, 

które w znacznym stopniu stanowi grupę szczególnie narażoną na niebezpieczeństwo zakażenia 

wirusem SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COViD-19, Okręgowa Rada Pielęgniarek  

i Położnych w Łodzi nieprzerwanie monitoruje sytuację związaną z zasobami kadrowymi,  

a także z występującymi problemami związanym z zabezpieczeniem w środki ochrony 

osobistej. W znacznym zakresie realizowana jest współpraca z kierowniczą kadrą pielęgniarek 

i położnych, pozostajemy w stałym kontakcie z Urzędem Wojewódzkim. 

Członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi od początku trwania epidemii 

mogą korzystać z pomocy prawnej i merytorycznej. Jesteśmy również gotowi do 

podejmowania nowych doraźnych działań, jakie wynikają z potrzeby sytuacji kryzysowej. 

Przykładem może być chociażby zorganizowana dla pielęgniarek i położnych pomoc 

psychologiczna.  Zgodnie z treścią regulaminu udzielania zapomóg członkom Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych w Łodzi, w przypadku nagłej choroby COViD-19 członka samorządu, 

zostanie uruchomiona bezzwrotna pomoc finansowa.  

Wszystkie powyższe informacje znajdą Państwo w zakładce KORONAWIRUS. 

Również na stronie internetowej znajdą Państwo akty prawne, komunikaty NFZ  

i Ministerstwa Zdrowia dotyczące stanu epidemii – zachęcamy do lektury zakładki.  

OIPiP w Łodzi czyni intensywne starania o dokonanie zakupu środków zabezpieczenia 

osobistego. Przeznaczono na ten cel z budżetu Okręgowej  Izby Pielęgniarek i Położnych 

w Łodzi ogromne środki: 400.000 zł. 

 Do chwili obecnej udało nam się zakupić: 

 240 sztuk pięciolitrowych butelek płynu do dezynfekcji. 

 maseczki chirurgiczne - 100 opakowań po 50 sztuk 

 przyłbica ochronna - 600 sztuk 

 gogle ochronne  - 600 sztuk 

 fartuch ochronny flizelinowy  - 40 opakowań po 10 sztuk fartuchów ochronnych  

 rękawiczki nitrylowe - 400 paczek po 100 sztuk 

 maski FFP  - 400 sztuk  

 rękawice diagnostyczne nitrylowe - 350 opakowań po 100 sztuk 

W pierwszej kolejności środki te trafiają na oddziały SOR, do izb przyjęć oraz oddziałów 

zakaźnych. 

Zdajemy sobie sprawę, że zakupione dotychczas środki mogą zaspokoić jedynie część potrzeb. 

Niemniej nabywanie środków zabezpieczenia osobistego pielęgniarek i położnych będzie 

kontynuowane w miarę dostępności tych środków na rynku. Obecnie oczekujemy na nowe 

dostawy i oferty zakupu. 



Pragniemy również poinformować, że ORPiP w Łodzi – mając na celu olbrzymie 

zapotrzebowanie na środki ochrony osobistej pielęgniarek i położnych z jednej strony i wciąż 

rosnące ceny tych środków z drugiej - próbowała pozyskać dodatkowe środki finansowania.  

W tym celu Prezydium ORPiP w Łodzi wystosowało do Naczelnej Rady Pielęgniarek  

i Położnych w Warszawie Apel o czasową możliwość rozdysponowania na pomoc 

pielęgniarkom i położnym 50% środków przeznaczanych przez okręgowe izby na NIPiP. 

Niestety – ku naszemu największemu zdziwieniu, Apel spotkał się z bardzo ostrą krytyką  

i całkowitym niezrozumieniem ze strony Naczelnej Izby. Poniżej publikujemy zarówno treść 

Apelu Prezydium OIPiP w Łodzi, treść Stanowiska NIPiP, jak również ustosunkowanie się 

Przewodniczącej ORPiP w Lodzi do Stanowiska NIPiP.  

Niezależnie od powyższego, pragniemy obiecać pielęgniarkom i położnym, że nadal będzie 

organizowana i rozdzielana pomoc materialna dla członków OIPiP w Łodzi. 

Składamy również wszystkim Pielęgniarkom i Położnym słowa podziękowania i podziwu 

za ciężką pracę, jaką wykonują w okresie epidemii. Pomimo zgłaszanych znacznych 

niedoborów w obsadzie pielęgniarskiej - wielokrotnie sygnalizowanych przez samorząd - 

personel pielęgniarski i położniczy nieprzerwanie wykonuje świadczenia zdrowotne  

i zapewnia opiekę nad pacjentami - pozostając „na pierwszej linii frontu” walki  

z koronawirusem. Za wykazane poświecenie oraz za niesienie pomocy w warunkach 

epidemii, należą się Państwu największe wyrazy uznania i szacunku. 

 

 


