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Warszawa, dnia 6 października 2020 r.

Adam Niedzielski
Minister Zdrowia
Szanowny Panie Ministrze,
Dotyczy: brak wydania zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie
wyceny porady pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej i porady położnej Podstawowej
Opieki Zdrowotnej.

W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wskazuję, co następuje.

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
wprowadzono świadczenie gwarantowane w postaci porad pielęgniarki i położnej
podstawowej opieki zdrowotnej. Przedmiotowy akt prawny wszedł w życie z dniem
1 sierpnia 2020 r.
Zgodnie z przedmiotowym aktem prawnym pielęgniarka w ramach porady POZ, w zależności
od posiadanych uprawnień zawodowych, może m.in. prowadzić profilaktykę chorób
i promocję zdrowia, dobrać sposoby leczenia rany w ramach świadczeń leczniczych
udzielanych przez pielęgniarkę samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, przepisać leki
zawierające określone substancje czynne, w tym wystawianie na nie recepty, z wyłączeniem
leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje
psychotropowe, wystawić recepty na leki zlecone przez lekarza w ramach kontynuacji,
wystawić zlecenie lub recepty na wybrane wyroby medyczne (np. pieluchomajtki), wystawić
skierowanie na wykonanie określonych badań diagnostycznych w tym medycznej diagnostyki
laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych
stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta.
Z kolei położna w ramach porady POZ może m.in. udzielić porady dla kobiet z chorobami
ginekologicznymi i onkologii ginekologicznej, w tym dobór sposobu leczenia ran, przepisać
leki na receptę zawierające określone substancje czynne, wystawić recepty na leki zlecone
przez lekarza w ramach kontynuacji, wystawić zlecenie na wybrane wyroby medyczne,
wystawić skierowanie na wykonanie określonych badań diagnostycznych, wykonać
oraz zinterpretować badania KTG u kobiety ciężarnej.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że celem przedmiotowej regulacji jest przejęcie
nowych zadań w zakresie udzielania świadczeń gwarantowanych, które w świetle uprawnień
zawodowych pielęgniarek i położnych mogą być przez nie wykonywane samodzielnie (art. 4
ust. 1 i art. 5 ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej), co jest szczególnie tak istotne
w stanie epidemii oraz zwiększenie dostępności pacjentów do świadczeń gwarantowanych
w ramach POZ .
Jak dotąd pomimo upływu 2 (dwóch) miesięcy jego obowiązywania nie wydano stosownego
zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie wyceny tych świadczeń
gwarantowanych.
Brak tego rodzaju regulacji skutkuje tym, że przedmiotowe świadczenia gwarantowane
pozostają „w uśpieniu” zważywszy na brak środków na ich realizację.
Z doniesień medialnych słyszymy, że Minister Zdrowia z przedstawicielami lekarzy
rodzinnych negocjuje zasady finansowania pacjentów z dodatnim wynikiem testu w kierunku
SARS – CoV – 2. Rozmowy doprowadziły do zdefiniowania nowej stawki, tzw. „fee for
service”, która będzie miała zastosowanie dla każdego pacjenta.
Tymczasem zasygnalizowany na wstępie problem nie spotkał się dotychczas
z zainteresowaniem Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.
W związku z tym wnosimy o pilne zorganizowanie spotkania przedstawicieli Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych, Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia celem
ustalenia wyceny omawianych w niniejszym piśmie świadczeń gwarantowanych.
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