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Zasoby kadrowe jako istotny element systemu ochrony zdrowia wpływają na jakość 

świadczonej opieki, dostępność i bezpieczeństwo pacjentów. Poziom wykształcenia, w tym 

wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne oraz liczba osób świadczących opieką nad 

pacjentami oraz ich zaangażowanie i motywacja wpływają na efektywność i jakość opieki oraz 

życia pacjentów. Postępujący proces starzenia się populacji oraz wzrost liczby zachorowań na 

choroby przewlekłe, w tym choroby nowotworowe są wyzwaniem dla systemu ochrony 

zdrowia, aby zapewnić  właściwy  dostęp pacjentom  i  ich rodzinom  do  opieki  paliatywnej. 

Inwestycja w zasoby kadrowe oraz prowadzenie ustawicznego specjalistycznego kształcenia 

oraz badań naukowych skutkuje rozwojem dziedzin medycznych jakimi są medycyna  

i pielęgniarstwo opieki paliatywem a przede wszystkim wpływają na zmniejszenie  

i zapobieganie cierpieniu ciężko i nieuleczalnie chorych pacjentów i ich rodzin. 

W opublikowanym raporcie Głównego Urzędu Statystycznego za 2020 r. na podstawie danych 

z izby lekarskiej i izby pielęgniarek i położnych wskazano, że w porównaniu z rokiem 

poprzednim, we wszystkich zawodach medycznych odnotowany został wzrost liczby 

uprawnionych do wykonywania zawodu. W wartościach bezwzględnych w stosunku do roku 

poprzedniego najbardziej wzrosła liczba pielęgniarek (o 3,6 tys.) i lekarzy (o 2,6 tys.). Utrzymały 

się niepokojące tendencje w strukturze wieku lekarzy uprawnionych do wykonywania zawodu, 

nadal najliczniejszą  grupę stanowią osoby najstarsze, w wieku 65 lat i więcej, co stanowi 25,3% 

na łączna liczbę 153,5 tys. lekarzy posiadających prawo wykonywania zawodu. W strukturze 

wiekowej pielęgniarek nadal obserwowany jest wzrost liczby pielęgniarek w wieku 65 lat  

i więcej oraz spadek odsetka i liczby pielęgniarek w wieku 35–44 lata. Najwięcej pielęgniarek 

uprawnionych do wykonywania zawodu oscyluje w wieku od 45 do 54 lata, co stanowi 99 600 

na łączną liczbę 303 211 osób posiadających prawo wykonywania zawodu pielęgniarki. 

 



 
 

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej wskazano przeliczniki etatowe  

w zakresie domowej i stacjonarnej opieki paliatywnej. W stacjonarnej opiece wskazano 

przeliczniki dla grup zawodowych: lekarzy, psychologów i fizjoterapeutów Brak przelicznika 

etatowego tylko dla grupy zawodowej – pielęgniarek i opiekunów medycznych. Kompetencje, 

zakres świadczeń i odpowiedzialność opiekuna medycznego nie są tożsame z kompetencjami 

pielęgniarki. W sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek  

i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami obowiązuje 

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania 

minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych 

niebędących przedsiębiorcami. Do ustalania minimalnej normy nie wlicza się zatrudnionej  

w podmiocie kadry kierowniczej pielęgniarskiej lub położniczej, z wyłączeniem pielęgniarek 

lub położnych oddziałowych i ich zastępców oraz pielęgniarek lub położnych koordynujących 

pracę innych pielęgniarek i położnych oraz ich zastępców. Normy ustala się co najmniej raz na 

trzy lata. Ustalanie norm odbywa się na podstawie danych z roku, przy czym nie musi on 

pokrywać się z rokiem kalendarzowym. Część podmiotów prowadzących działalność leczniczą 

realizujących świadczenia w ramach stacjonarnej opieki paliatywnej nie stosuje w/w 

rozporządzenia, co powoduje ograniczanie zatrudnienia pielęgniarek lub zastępowanie 

opiekunem medycznym. Kompetencje, zakres świadczeń i odpowiedzialność opiekuna 

medycznego nie są tożsame z kompetencjami pielęgniarki. Pielęgniarka wykonując zawód 

samodzielnie, odpowiada za realizację świadczeń zdrowotnych realizowanych całodobowo, 

m.in. rozpoznając potrzeby i problemy pacjenta, planując i sprawując opiekę, samodzielnie 

udziela w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych  

i rehabilitacyjnych oraz realizuje zlecenia lekarskie w procesie diagnostyki, leczenia  

i rehabilitacji. 

Problemy finansowe i kadrowe jednostek opieki paliatywnej w Polsce, a także trudna sytuacja 

wielu chorych, którzy zmagają się z cierpieniem i odchodzą oczekując na przyjęcie do 

specjalistycznej opieki paliatywnej wymagają pilnej potrzeby poprawy wyceny świadczeń 

opieki paliatywnej oraz konieczność wprowadzenia zmian organizacyjnych, w tym poprawy 

warunków zatrudnienia personelu i uwzględnienia specjalistycznego wykształcenia, które od 

lat są postulowane przez środowisko opieki paliatywnej oraz inne instytucje.  

Artykuł „Standardy organizacyjne specjalistycznej opieki paliatywnej dla pacjentów dorosłych 

— zalecenia Grupy Ekspertów konsultantów krajowych w dziedzinie medycyny paliatywnej  

i pielęgniarstwa opieki paliatywnej” jest opracowaniem, w którym po konsultacjach  



 
 

w procedurze delfickiej uzgodniono propozycję zmian w organizacji specjalistycznej opieki 

paliatywnej, w tym w zatrudnienia personelu medycznego oraz wymagań w zakresie 

specjalistycznego kształcenia i rozwoju naukowego. W dokumencie uszczegółowiono między 

innymi całodobowy dostęp przez 7 dni w tygodniu do świadczeń lekarza i pielęgniarki  

w domowej opiece paliatywnej jako dostępność pod telefonem i gotowość do realizacji wizyty 

domowej interwencyjnej. Wprowadzono zapisy precyzujące odpowiedzialność zawodową za 

kierowanie procesem leczenia i koordynację pracy zespołu opieki paliatywnej oraz wymagania 

i normy zatrudnienia personelu w zespole domowej opieki paliatywnej, specjalistycznej 

stacjonarnej opiece paliatywnej, szpitalnym zespole opieki paliatywnej, poradni medycyny 

paliatywnej i dziennym ośrodku opieki paliatywnej. Uaktualnione rekomendacje dotyczące 

standardów i norm opieki paliatywnej w Europie zostały również opracowane przez 

Europejskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej (EAPC) opracowane z zastosowaniem podobnej 

metodologii (Delphi) przeprowadzonej wśród ekspertów z różnych krajów Europejskich. 

Niedostateczna ilość kadry medycznej oraz rosnące zapotrzebowanie pacjentów na opiekę 

paliatywną są wyzwaniem dla sytemu ochrony zdrowia oraz podmiotów leczniczych, aby 

racjonalnie planować rozwój kadr medycznych, wspierać w rozwoju zawodowym, 

wykorzystywać potencjał i doświadczenie oraz zachęcać do podejmowania kształcenia na 

kierunkach medycznych. 


