Warszawa, 26.05.2020r.

Stanowisko 3/2020
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
w sprawie rozwoju i wzmocnienia samodzielności zawodowej pielęgniarek
w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

Zgodnie postanowieniami dokumentu „Polityka Wieloletnia Państwa na Rzecz Pielęgniarstwa
i Położnictwa w Polsce” przyjętego uchwałą Rady Ministrów nr 124/2019 z dnia 15.10.2019 r.
w którym podkreślono, że „rozwój medycyny i związane z tym zmiany w systemie ochrony
zdrowia oraz potrzeby zdrowotne społeczeństwa implikują potrzebę nadania pielęgniarkom
i położnym nowych ról, kompetencji i uprawnień zawodowych” oraz w którym to dokumencie
uznano, że „istnieje potrzeba redefinicji dotychczasowych ról i kompetencji pielęgniarek
i położnych w systemie opieki zdrowotnej oraz standaryzacji udzielanych świadczeń
zdrowotnych”, zwracamy się do Ministra Zdrowia Pana prof. Łukasza Szumowskiego
o zintensyfikowanie działań w zakresie wzmocnienia roli i zadań pielęgniarek Podstawowej
Opieki Zdrowotnej.
Jest to bardzo istotny postulat wpisujący się w realizację priorytetów Światowej Organizacji
Zdrowia obejmujących wszystkie związane ze zdrowiem cele zrównoważonego rozwoju (SDG),
dający nadzieję lepszego zdrowia i wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych dla
społeczeństwa.
Zgodnie z wielokrotnymi deklaracjami Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia, w celu pełnego
usankcjonowania rozwijającej się samodzielności zawodowej pielęgniarek POZ, miały zostać
wprowadzone stosowne zmiany w przepisach prawa, w tym w zakresie wprowadzenia porady
pielęgniarskiej w POZ. Pomimo upływu trzech lat od debaty inicjującej prace nad strategią
zmian w pielęgniarstwie w marcu 2017 r., nie tylko nadal nie ma wdrożonych tych rozwiązań
ale nawet, poprzez kontrowersyjne dla środowiska pielęgniarskiego projekty jak np. w sprawie
wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej – wprowadzające tzw. „wspólną deklarację wyboru
świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu POZ”, stwarza się zagrożenie dla
utrzymania samodzielności zawodowej pielęgniarek POZ.
Środowisko pielęgniarskie sprzeciwia się wprowadzeniu takich rozwiązań oraz oczekuje
pilnego zakończenia prac nad projektem rozporządzenia wprowadzającego zmiany
w załączniku nr 2 i 3 w części I do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z

2019 r. poz. 736, z późn. zm.), polegające na umieszczeniu w wykazie świadczeń
gwarantowanych:
1) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej - porady pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej realizowanej w warunkach ambulatoryjnych lub w domu świadczeniobiorcy,
w przypadkach uzasadnionych medycznie;
2) położnej podstawowej opieki zdrowotnej - porady położnej podstawowej opieki zdrowotnej
realizowanej w warunkach ambulatoryjnych lub w domu świadczeniobiorcy, w przypadkach
uzasadnionych medycznie
- oraz zagwarantowania w budżecie NFZ środków finansowych dedykowanych wdrożeniu tych
nowych, jakże potrzebnych procedur pielęgniarskich.
Doceniamy i cieszymy się, że w planie finansowym NFZ nastąpił wzrost nakładów na POZ ale
dotyczy on lepszej wyceny porady lekarza POZ i pogłębia dysproporcje w finansowaniu
pielęgniarek POZ.
Oczekujemy także adekwatnej wyceny świadczeń pielęgniarek środowiska nauczania
i wychowania, bowiem pomimo wejścia w życie ustawy z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece
zdrowotnej nad uczniami, obserwujemy wieloletnie zaniedbania w zakresie finansowania tych
świadczeń.
Należy podkreślić, że pielęgniarki i położne realizują w ramach Podstawowej Opieki
Zdrowotnej bardzo szeroki zakres świadczeń zdrowotnych, w tym świadczenia w obszarze:
− profilaktyki, promocji i edukacji zdrowotnej,
− diagnostyki i terapii w tym ordynowanie produktów leczniczych, zlecanie wyrobów
medycznych,
− koordynowania procesu monitorowania stanu zdrowia i profilaktyki osób zdrowych,
− koordynowania procesu leczenia i opieki osób przewlekle chorych,
− usprawniania i aktywizacji osób niesamodzielnych,
− sprawowania opieki nad uczniami w szkole.
Reasumując, zgodnie z deklaracjami Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia i zapisami
ww. dokumentu „Polityka Wieloletnia Państwa na Rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa
w Polsce”, oczekujemy systemowych zmian w zakresie roli i miejsca pielęgniarek w POZ,
w tym podjęcia działań zmierzających do opracowania standardów organizacyjnych w POZ.
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