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Uwagi do projektu  zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i 

realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze , w zakresie pielęgniarska opieka długoterminowa. 

1. Należy wyjaśnić znaczenie pojęcia:  „etat przeliczeniowy” i „równoważnik etatu” pielęgniarki zatrudnionej  

u świadczeniodawcy realizującego świadczenia zdrowotne w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze z zakresu 

pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, a które to pojęcia stanowią podstawę do proponowanych zapisów 

dotyczących określenia „czasu trwania pracy oraz wizyty od-do”. 

2. Na uwagę zasługuje fakt, iż świadczeniodawca otrzymuje wynagrodzenie za tzw. „osobodzień” za jednego pacjenta oraz 
zapisów rozporządzenia MZ z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń 
pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1658), które określają  
w załączniku Nr 4 pkt 2 lit. B do ww. rozporządzenia zasady dostępności do świadczeń z zakresu opieki długoterminowej 
wskazując: 

1) dostęp do świadczeń od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00; 
2) dostęp w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy – w medycznie uzasadnionych przypadkach; 
3) wizyty – nie mniej niż 4 razy w tygodniu; 
4) liczba świadczeniobiorców objętych opieką, przebywających pod różnymi adresami zamieszkania – równoważnik jednego 

etatu przeliczeniowego (pielęgniarka nie może jednoczasowo opiekować się więcej niż 6 świadczeniobiorcami). 
5) liczba świadczeniobiorców objętych opieką, przebywających pod tym samym adresem zamieszkania (np. w domu pomocy 

społecznej) – równoważnik 1 etatu przeliczeniowego – pielęgniarka nie może jednoczasowo opiekować się więcej niż 12 
świadczeniobiorcami. 



 

KONSULTANT WOJEWÓDZKI W DZIEDZINIE PIELEGNIARSTWA PRZEWLEKLE CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
DLA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 

 
Adres do korespondencji 

UL. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W BIAŁYMSTOKU 
ODDZIAŁ KARDIOLOGII 

UL. FABRYCZNA 27, 15-471 BIAŁYSTOK. 
e-mail:renatazajkowska@gmail.com, kom. 660419933 

 

 

 
 

Lp  Przepis, którego uwaga dotyczy Propozycje  nowych zapisów Uzasadnienie 
1 Załącznik nr 5- Karta Wizyty Pielęgniarki 

Opieki Długoterminowej Domowej, ( na 
podst. § 11 ust.3 projektu w/w 
zarządzenia) 

Zapis dotyczący określenia :” Czasu trwania wizyty 
od-do” - postuluję o  wycofanie  niniejszego zapisu 
z  Karty wizyt Pielęgniarki Opieki 
Długoterminowej Domowej w tej części  
i pozostawienie jej w dotychczasowym brzmieniu  
i formacie -  bez dodatkowej rubryki wymagającej 
wpisanie czasu trwania wizyty. 

1. Wpisanie czasu trwania 
wizyty pielęgniarki 
ogranicza ustawową 
samodzielność zawodową 
pielęgniarki, na podstawie 
której świadczenia 
udzielanie są zgodnie  
z aktualną wiedza medyczną, 
czas trwania wizyty 
uzależniony jest od 
indywidualnych potrzeb 
świadczeniobiorców.  

2. Nierówne traktowanie 
świadczeniodawców,  
z którymi Fundusz zawarł 
umowy, np. ( lekarz - 
pielęgniarka POZ; poradnie 
specjalistyczne, 
rehabilitacja…) brak zapisu 
w obowiązujących 
przepisach prawa.  

3. Z uwagi na braki kadrowe 
pielęgniarek wprowadzone  
w karcie wizyt zmiany  
spowodują jeszcze większy 
deficyt personelu 
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pielęgniarskiego. 
 

  
2. § 13. Przedstawiając świadczenia do 

zapłaty, świadczeniodawca obowiązany 
jest do przestrzegania następujących 
zasad… 

Dla zakresu pielęgniarska opieka długoterminowa 
domowa, należy wprowadzić zapis dotyczący 
okresowego pobytu świadczeniobiorcy w szpitalu, 
analogicznie do § 13. ust. 3 oraz wprowadzić zapis 
dotyczący kontynuacji realizacji świadczeń po 
hospitalizacji oraz pomiędzy hospitalizacjami  
(skierowanie do objęcia pielęgniarską opieką 
długoterminową domową, skala Barthel) 
 

1) Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 6 
listopada 2008 r. o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta ( Dz. U. z  2017 r., poz. 
1318, 1524), pacjent ma prawo  
do świadczeń zdrowotnych 
odpowiadających wymaganiom 
aktualnej wiedzy medycznej,  
a  w sytuacji ograniczonych 
możliwości udzielenia 
odpowiednich świadczeń 
zdrowotnych, do przejrzystej, 
obiektywnej, opartej na 
kryteriach medycznych, 
procedury ustalającej kolejność 
dostępu do tych świadczeń., oraz 
zgodnie z art.16 pacjent ma 
prawo  do wyrażenia zgody na 
udzielenie określonych 
świadczeń zdrowotnych lub 
odmowy takiej zgody, po 
uzyskaniu informacji 

2) § 10   Rozporządzenia Ministra  
Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. 
w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu 
świadczeń pielęgnacyjnych  
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i opiekuńczych w ramach opieki 
długoterminowej (Dz. U. z 2015 r. 
poz.1658) ,  który  stanowi: 
1. Świadczenia gwarantowane,  

o których mowa w § 6 pkt 2, są 
udzielane na podstawie 
skierowania lekarza 
ubezpieczenia zdrowotnego, do 
którego dołącza się kartę oceny 
świadczeniobiorcy do objęcia 
pielęgniarską opieką 
długoterminową domową. 

2. § 9 pkt 3 - warunkami objęcia 
świadczeniobiorcy pielęgniarską 
opieką długoterminową 
domową są: 

1) nieobjęcie opieką przez 
hospicjum domowe; 2) 
nieobjęcie opieką przez inny 
zakład opiekuńczy 
udzielający świadczeń 
gwarantowanych  
w warunkach stacjonarnych; 
3) nieobjęcie opieką przez 
zespół długoterminowej 
opieki domowej dla 
dorosłych, dzieci i młodzieży 
wentylowanych 
mechanicznie; 4) 
niepozostawanie w ostrej 
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Białystok, dnia 26 kwietnia 2018 r.                                                                                                                                  Renata Zajkowska 

Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa  
przewlekle chorych i niepełnosprawnych dla województwa podlaskiego 

 

fazie choroby psychicznej. 
 
 
3) Objęcie pielęgniarską opieką 
długoterminową wymaga wyraźnego 
ustalenia, że pacjent nie powinien 
być hospitalizowany. 
 Istnieje również założenie, iż w 
trakcie hospitalizacji u pacjenta,  
wykonać można zabiegi skutkujące 
zmianą oceny skali Barthel lub 
zaistniała zmiana przyczyny 
kierowania do pielęgniarskiej opieki 
długoterminowej domowej. 
 


