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Stanowisko 4/2020 

Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego 

w sprawie rozwoju świadczeń pielęgniarskich w dziedzinie opieki 

długoterminowej 

 

 

Starzenie się społeczeństw i dokonujący się postęp w medycynie powodują wzrost kosztów 

opieki medycznej i świadczeń wsparcia socjalnego, ale również stanowią wyzwanie 

organizacyjne dla systemu opieki zdrowotnej.1 Wobec braku realizacji w polityce zdrowotnej 

kluczowych kierunków dotyczących przygotowania i wdrażania zmian legislacyjnych, 

organizacyjnych i finansowych zmierzających do poprawy dostępności i jakości świadczeń 

zdrowotnych na rzecz populacji osób starszych i niesamodzielnych, Polskie Towarzystwo 

Pielęgniarskie rekomenduje i prosi Ministra Zdrowia Pana prof. Łukasza Szumowskiego  

o podjęcie decyzji dotyczącej pilnego rozpoczęcia prac nad zmianami systemowymi  

w obszarze opieki długoterminowej w Polsce. Dotychczasowe rozwiązania systemowe są już 

nieadekwatne do identyfikowanych potrzeb osób przewlekle chorym i niesamodzielnych  

w związku z powyższym wnioskujemy o: 

−  podjęcie prac nad nowelizacją przepisów w sprawie świadczeń gwarantowanych  

z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w  ramach opieki długoterminowej, 

dotyczących kwalifikacji pacjentów do opieki długoterminowej, zakresu i struktury  

udzielanych świadczeń w zakresie opieki długoterminowej, warunków realizacji świadczeń 

w ZOL/ZPO/PODD  w tym standardów kadrowych, 

− opracowanie i wdrożenie rozwiązań umożliwiających zapewnienie wysokiej jakości 

koordynowanej opieki nad pacjentami opieki długoterminowej – Model Opieki 

Koordynowanej, 

− wzmocnienie roli i uprawnień pielęgniarek specjalistek w dziedzinie opieki 

długoterminowej i w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego, adekwatnie do 

posiadanych kompetencji wynikających z procesu specjalizacji, 
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−  zagwarantowanie równego traktowania finansowania świadczeń opieki długoterminowej 

w Polsce opartego o wycenę tych świadczeń a nie decyzje poszczególnych Dyrektorów 

Oddziałów NFZ, 

−  pilną aktualizację wyceny świadczeń opieki długoterminowej zarówno w opiece 

stacjonarnej jak i domowej w związku z wieloletnimi zaniedbaniami w finansowaniu tego 

sektora, co skutkuje obniżeniem standardów kadrowych i organizacyjnych. 

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie jest gotowe, aby wspólnie z Ministerstwem Zdrowia  

i Narodowym Funduszem Zdrowia wypracować odpowiednie rozwiązania systemowe, które 

usprawnią przedmiotowy proces udzielania świadczeń i zapewnią lepszą koordynację opieki 

nad pacjentem przewlekle chorym i niesamodzielnym. 

Reasumując, zgodnie opracowanym w sierpniu 2019 r. w wyniku szerokiej debaty 

dokumentem „Strategiczne kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce”  i zapisami  

przyjętego w październiku 2019 r. przez Radę Ministrów dokumentu „Polityka Wieloletnia 

Państwa na Rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce”, oczekujemy pilnych systemowych 

zmian w zakresie opieki długoterminowej w Polsce, z uwzględnieniem zwiększenia roli  

i samodzielności zawodowej pielęgniarek opieki długoterminowej, w tym przyśpieszenia  

działań zmierzających do opracowania nowych standardów udzielania świadczeń w opiece 

długoterminowej.  
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