PTP ZG/1/2021
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Pan
Adam Niedzielski
Minister Zdrowia

Wobec braku wypełnienia przez Ministerstwo Zdrowia w roku 2020 zobowiązań dotyczących
wdrożenia zasad organizacji udzielania porad pielęgniarskich w POZ, zadeklarowanych w licznych
wypowiedziach a także pismach, przedstawiamy ponownie prośbę dotyczącą pilnego, faktycznego
wdrożenia „Porady pielęgniarskiej w POZ”.
Uzasadnienie:
Pomimo dodania w przepisach prawa porady pielęgniarskiej w POZ (po dwuletnich pracach) i tym
samym nadania pielęgniarkom prawa do samodzielnego realizowania świadczeń optymalizujących
pracę POZ, niestety nadal nie ma uregulowanych zasad finansowania realizacji tej porady.
Jest to duża bariera w pełnym wdrożeniu jednej z kluczowych kompetencji pielęgniarek
i położnych POZ.
W obecnej sytuacji epidemiologicznej, niezwykle istotna jest poprawa dostępności do świadczeń
dla pacjentów POZ, poprzez zachęcenie i zmotywowanie pielęgniarek POZ do samodzielnego
świadczenia porady pielęgniarskiej.
Funkcjonujący od dwóch dekad system finansowania świadczeń pielęgniarki POZ oparty o zasadę
kapitacji jest wysoce nieefektywny i ograniczający rozwój samodzielnych świadczeń zdrowotnych
realizowanych przez pielęgniarki POZ.
Pielęgniarka POZ w obecnym standardzie finansowania nie znajduje motywatorów do realizacji
w ramach porady pielęgniarskiej tak kluczowych świadczeń jak:
- diagnozowanie sytuacji zdrowotnej pacjenta i podejmowanie decyzji o kierowaniu na badania,
- monitorowania sytuacji zdrowotnej pacjentów przewlekle chorych,
- prowadzenia porad związanych z kontynuacją farmakoterapii i ordynowaniem zleceń na wyroby
medyczne,
- wykonywania samodzielnych procedur terapeutycznych w warunkach ambulatoryjnych
i domowych ( np. leczenie ran),
- prowadzenia poradnictwa zdrowotnego dla pacjentów po hospitalizacji i pacjentów z chorobą
przewlekłą,
- monitorowania i opieki nad pacjentami z Covid 19 leczonymi w warunkach domowych.

Ponadto, podtrzymujemy nasze postulaty dotyczące poszerzenia kompetencji pielęgniarek
i położnych w ramach porady pielęgniarskiej do:
➢ samodzielnego kierowania pacjentów na testy w kierunku Covid-19,
➢ monitorowania pacjentów z Covid-19 w trakcie izolacji domowej w ramach
wyodrębnionego nowego świadczenia pielęgniarskiego „Wizyta/porada domowa
pielęgniarki dla pacjentów z rozpoznaną chorobą Covid -19”
➢ samodzielnego kwalifikowania pacjentów dorosłych do szczepień przeciw grypie i przeciw
Covid -19 w ramach POZ
Pragniemy przypomnieć, że pielęgniarki i położne POZ są przygotowane do przeprowadzania
badania fizykalnego i oceny stanu pacjenta umożliwiającego samodzielne kierowanie pacjentów na
testy w kierunku Covid-19, a także monitorowanie pacjentów z Covid-19 w trakcie izolacji
domowej oraz kwalifikowanie pacjentów dorosłych do szczepień przeciw grypie i przeciw Covid 19
Samodzielne kwalifikowanie pacjentów dorosłych do szczepień przeciw grypie i przeciw Covid -19
przez pielęgniarki POZ pozwoli zwiększyć dostęp do szczepień wśród pacjentów a zarazem
odciążyć lekarzy POZ od procedury kwalifikacji i dokumentowania tego procesu. Natomiast
monitorowanie pacjentów z Covid-19 w trakcie izolacji domowej w ramach wyodrębnionego
nowego świadczenia pielęgniarskiego „Wizyta/porada domowa pielęgniarki dla pacjentów
z rozpoznaną chorobą Covid -19” będzie komplementarnym do programu DOM świadczeniem,
które przyczyni się z jednej strony do wczesnego uchwycenia grupy pacjentów, którzy ze względu
na nagłe pogorszenie stanu zdrowia powinni trafić na leczenie szpitalne a z drugiej strony do
zmniejszenia liczby niepotrzebnych hospitalizacji pacjentów z COVID 19.
Brak działań Ministerstwa Zdrowia na rzecz wzmocnienia roli i pozycji pielęgniarek POZ w systemie
ochrony zdrowia jest dla nas niezrozumiałe i sprzeczne z rekomendacjami WHO i doniesieniami
z badań naukowych. Wobec powyższego oczekujemy pilnego faktycznego wdrożenia „Porady
pielęgniarskiej w POZ”.
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