
ACZElNA IZBA PIEL~G IAREK I pot-at CH 


Naczelna Rada PielE1gniarek i Pofoznych 


NIPiP-NRPiP-DS.015.125.2018.MG Warszawa, dnia 5 lipca 2018r. 

Pani 

/' Elibieta Rafalska 

Minister Rodziny, Pracy 
" 

i Polityki Spolecznej 

/ 

4~,cJtrYha g",,' ,Aj;~JltV 
W nawiqzaniu do pisma z dnia 21 maja 201Sr., z-nak: NIPIP-NRPIP-DM.002.50.20 IS.TK, 
kt6re zawieralo podsumowanie Og6lnopolskiej Konferencji "Zabezpieczenie mieszkanc6w 
dom6w pomocy spolecznej w swiadczenia piell(gniarskie", organizowanej przez Naczelnq 
Rady Pielygniarek i P01:oznych w dniu J 8 kwietnia 201Sr. w Warszawie oraz podzit(kowanie 
za objt(cie Honorowym Patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej 
powyzszego v.rydarzenia oraz prosby rozwaz.enia udzialu przez Paniq Minister w spotkaniu 
z przedstawicielami Naczelnej Rady Pielygniarek i Poloznych oraz Panem Ministrcm 
Zdrowia, w celu realizacji zawartych tam propozycji zwracarny uwagt( na potrzeby podjycia 
przez Ministra Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia dzialan maj,!cych na celu 
wypracowanie nowego produktu swiadczen zdrowotnych realizowanych przez pieJygniarki 
zatrudnione w domach pomocy spolecznej na rzecz mieszkanc6w tych dom6w. 

Wobec powyzszego oraz ze wzglt(du na istotne problemy mieszkanc6w dom6w pomocy 
spokcznej, w tym problemy i potrzeby zdrowotne oraz na rott( i zadania pielygruarek 
w zapewnieniu im bezpieczenstwa zdrowotnego i naJezytej opieki NaczeJna Rada 
Pielygniarek i Poloznych podjt(la w dniu 19 czerwca 20 lSr. w tym przedmiocie Stanowisko nr 
IS , kt6re w zalqczeniu przekazujy. 

:?~q'2o~ ~- cf7..t7tk; if) 

Prezes NRPiP 

'l-JJlJaI~ 
Zofia Malas 
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Naczelna Rada 
Pielygniarek i PoiOi.Jlycil 

Stanowisko nr 18 

Naczelnej Rady Piel~gniarek i Poloznych 

z dnia 19 czerwca 2018 roku 

w sprawie podj~cia dzialan przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia 
majllcycb na celu opracowanie nowego produktu swiadczeii zdrowotnycb reali7.0wanycb 
przez piel~gniarki zatrudnione w domacb pomocy spolecznej na rzecz mieszkaiic6w 
tych dom6w 

Naczelna Rada Pielygniarek i Poloznych apeluje 0 niezvv.foczne podjycie dzialaJl maj<jcych na celu 
zapewnienie osobom niepetnosprawnyrn, niezdolnym do samodzielnej egzystencji 
i wymagaj<jcym dlugotrwalej opieki pielygnacyjnej rownego doStyPlI do swiadczel1 zdrowotnych, 
realizowanych przez pielygniarki w domach pomocy spolecznej. 

Dom pomocy spo/ecznej, jako jednostka organizacyjna pomocy spokcznej nie jest swiadczeniodawc<j 
w rozumieniu art. 5 pkt 4 I ustawy 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow 
pubJicznych (tj. Dz. U. z 2017r, poz.1938.) \V zw. z al1. 4 ust.! ustawy z dnia 15.04.2011r. 0 
dzialalnosci leczniczej (tj. Dz.U. z 2.018 poz. 160 z poz zm.) W konsekwencj i powyzszego, nie jest 
mozliwe finansowanie i rozliczanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia swiadczen pielygnacyjnych i 
opiekunczych, w tym swiadczen zdrowotnych w czasie choroby, udzielanych przez pielygniarki 
zatrudnione w domach pomocy spokcznej. Wedrug obowiqzujqcego wykazu podstawowych ustug, 
ktory zostal okreSlony w rozporzqdzen iu Ministra Polityki Spolecznej z dnia 2.2 sierpnia 2012.r w 
sprawie domow pomocy spolecznej (tj. Dz. U. z 2.0 18r., poz.734) dom pOl11ocy sfJolecznej niezaleznie 
od typu swiadczy m.in. uslugi opiekw1cze polegajqce no piel?gnocji. Obecnie w domach pomocy 
spolecznej coraz mniej jest mieszkal1cow samodzielnych, a coraz wiycej osob powyzej 75 roku Zycia z 
coraz bardziej ograniczoni) sprawnosciij funkcjonaln<j, osob lez<jcych z koncentracj<j problemow 
zdrowotnych (wielochorobowosci) w zakresie zdrowia somatycznego, psychieznego lub z 
niepelnosprawnosciq intelektualn<j. Taki stan wymaga od pielygniarek zatrudnionych w domach 
pomoey spokcznej, nie tylko pielygnacji , ale realizowania swiadczel1 zdrowotnych w zakrcsie 
zapobiegania i profilaktyki powikian, ograniczenia niedoiystwa starczego, diagnozowania i leczenia w 
ramaeh posiadanych kwalifikacji i na zlecenie lekarza. Czynnosci wykonywane przez pielygniarki w 
domach pomocy spolecznej w rzeczywistosci nie rozni'l siy od tych, ktore podejmowane s<j w 
zakiadach opieki dlugoterminowej. W ocenie Naezelnej Rady Pielygniarek i Poloznych swiadczenia 
zdrowotne realizowane przez pielygniarki zatrudnionc w domach pomocy sp01ecznej powinJ1Y bye 
kontraktowane i finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia jako odrybny produkt zapewn iajqcy 
catodobow<j opieky pieiygniarskq. 

W zwiljZku z powyzszym, Naczelna Rada Pielygniarek i Poloznych wnioskuje 0 jak najszybsze 
opracowanic, rzeteln<j ""'Yceny i wdrozenie dodatkowego produktLl zapewniaj<jcego ca10dobowe 
swiadczenia pielygniarskie na rzeez mieszkancow domow pomocy spotecznej. 

Prezes NRPiP 

~JvrJ"1 
Zofia Malas 
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Pani 

Zofia Matas 

Prezes 

Naczelnej Izby Pielc;gniarek 

i Poloznych 
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Nawiqzujqc do plsma z dnia 5 lipc~ 2018 r. , znak NIPiP-NRPiP

DS.O 15. J 25 .20 18.MG. przekazlljqcego Stanowisko nr 18 Naczelnej Rady Pielygniarek 

i POfoznych z dnia 19 czerwca 2018 r.. skierowane do Ministerstwa Zdrowia i Narodowcgo 

Funduszu l.drowia pragny podziykowac za ape! w tcj sprawic. 

Uprzejmie informujy, ze trwajq wstttpne wsp6tne prace pracownikow Departamentll 

Pomocy j Integracji Spolecznej w Ministentwie Rodziny, Praey i Po1ityki Spoieeznej 

i pracownik6w Departamentu Pielygniarek i Poloznyeh w Ministerstwie Zdrowia w sprawie 

przygotowania nowego produktu - koszyka uslug adresowanego do mieszkanc6w domow 

pomocy spokeznej, kt6ry zakladalby ealodobowe swiadczenie USfug w domach pomoey 

spoiecznej. w wymiarze adekwatnym do potrzeb, lqezqcy w sobie uslugi podstawowej opieki 

zdrowotnej i opicki dlugoterminowcj. 

Zakhda siy r6wniez, ze najwlaseiwszym rozwiqzaniem bylby kontrakt z Narodo'vvym 

Funduszem Zdrowia podpisywany przez dyrektora domll pomoey spoieezncj. Trwajq prace 

w tym zakresie. 

W opinji Ministerstwa nter6wnosel w wynagradzaniu tcj grupy praeownik6w 

wynikajq z tego, ze pie1ygniarki w domaeh pomoey spokcznej w przewazajqeej liezbie Sq 

praeownikami samorl:qdowymi. Trudna sytuaeja finansowa samorzqd6w ezysto uniemozl iwia 

podniesienie wysokosei wynagrodzen nie ty lko pielygniarek. ale takZe innych praeownikCrw 

dom6w pomoey spoiecznej. 

Af~ /l /.Jr{}-f(O~i- 2.-vuL~ t£K10R 
De~~ltamentu POIlH cy 
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