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Szanowni Państwo, 

 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych czyniła intensywne starania na rzecz 

zmiany brzmienia projektu Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia 

warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne  

i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.  

Przedmiotowy projekt, zgodnie z procedurą został poddany konsultacji  

z Okręgowymi Radami Pielęgniarek i Położnych, jak też był przedmiotem 

spotkania w dniu 2 grudnia 2013r. Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i 

Położnych z przedstawicielami Świadczeniodawców, realizujących świadczenia 

pielęgnacyjno-opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.  

 

Ponadto, w dniu 4 grudnia 2013r.NRPiP podjęła „Stanowisko dotyczące 

projektu Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania 

i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach 

opieki długoterminowej”,w którym wnioskowała o natychmiastowe podjęcie 

działań dotyczących zmiany zapisów projektu, w części dotyczącej świadczeń 

w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej oraz zasad jej 

finansowania. 

NRPiPwyraziła stanowczy sprzeciw wobec proponowanych w projekcie zmian, 

które doprowadzą do całkowitej likwidacji świadczeń pielęgnacyjnych  

i opiekuńczych, co jednocześnie będzie skutkowało pozostawieniem bez opieki 

tysiące potrzebujących pacjentów i ich rodzin.  

 

Jednocześnie w dniu 5 grudnia 2013r. z inicjatywy Prezesa Naczelnej Rady 

Pielęgniarek i Położnych Grażyny Rogali – Pawelczyk odbyły się spotkania  

w Ministerstwie Zdrowia i NFZ, dotyczące projektu Zarządzenia Prezesa NFZ 

w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: 

świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej. 

 

W dniu 11 grudnia 2013r. NRPiP przekazała do NFZ uwagi, będące 

implementacją uwag, opinii, postulatówod ORPiP, Świadczeniodawców – 

pielęgniarek realizujących powyższe świadczenia, Krajowego Związku 

Pracodawców Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej – Porozumienie 

Śląskie, NZOZ-ów – Pielęgniarska Opieka Domowa, Zespołów ds. Opieki 

Długoterminowej Domowej działających przy Okręgowych Radach Pielęgniarek 

i Położnych, Konsultantów wojewódzkich w dziedzinie przewlekle chorych  

i niepełnosprawnych, 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, zgodnie z oczekiwaniami środowiska 

zawodowego konsekwentnie wnioskowała o wydanie Zarządzenia 

PrezesaFunduszu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów  

w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki 

długoterminowej na rok 2014r. na aktualnie obowiązujących zasadach.  

Ponadto,w celu przygotowania propozycji nowych warunków umów na lata 
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następneNRPiPwnosiła o powołanie zespołu składającego  

się z przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia, świadczeniodawców  

oraz członków i ekspertów komisji ds. kontraktowania świadczeń działającej 

przy NRPiP. Korespondencja w tej kwestii została, w dniu 12 grudnia 2013r. 

przekazana do wiadomości Pana Bartosza Arłukowicza - Ministra Zdrowia 

oraz Pani Beaty Cholewki, Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych 

w Ministerstwie Zdrowia. 

W celu omówienia i wypracowania rozwiązań możliwych do przyjęcia przez 

Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych,  

w dniu 16 grudnia 2013r. z inicjatywy Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek  

i Położnych Grażyny Rogali-Pawelczyk odbyło się kolejne spotkanie  

z Panem Marcinem Pakulskim, Zastępcą Prezesa ds. medycznych, dotyczące 

projektu Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania 

i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach 

opieki długoterminowej.  

W spotkaniu, oprócz przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych 

uczestniczyły także pielęgniarki, reprezentujące Świadczeniodawców  

z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej. 

Podczas rozmów omówiono zapisy projektu zarządzenia dotyczące: 

1. rozdzielenia świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych na czynności 

pielęgniarskie i czynności  pielęgnacyjne, 

2. finansowania świadczeń z zakresu pielęgniarskiej opieki 

długoterminowej domowej oraz proponowanych współczynników, 

3. katalogu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych  oraz Karty 

czynności pielęgniarskich dla pielęgniarki opieki długoterminowej domowej. 

Przedstawiciele NRPiP zwrócili także uwagę na konieczność opracowania 

wspólnie przez przedstawicieli NFZ oraz samorządu pielęgniarek i położnych 

warunków zawierania i realizacji umów w zakresie pielęgniarskiej opieki 

długoterminowej domowej, zgodnych z oczekiwaniami środowiska 

zawodowego. 

Jednocześnie, w dniu 16 grudnia 2013r. NRPiP wystosowała ponownie pismo 

do Prezesa NFZ, w którym NRPiPpo raz kolejny wnioskowała o wydanie 

Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania  

i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach 

opieki długoterminowej na rok 2014 na aktualnie obowiązujących zasadach 

oraz o powołanie zespołu składającego się z przedstawicieli Narodowego 

Funduszu Zdrowia , świadczeniodawców oraz członków i ekspertów komisji  

ds. kontraktowania świadczeń działającej przy NRPiP w celu przygotowania 

propozycji nowych warunków umów na lata następne. Powyższe pismo zostało 

przekazane do wiadomości Pana Bartosza Arłukowicza - Ministra Zdrowia 

oraz Pani Beaty Cholewki – Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych 

w dniu 16 grudnia 2013r.  

W  



3 
 

W dniu 18 grudnia 2013r.na stronie internetowej Narodowego Funduszu 

Zdrowia zostało opublikowaneZarządzenie Nr 87/2013/DSOZ Prezesa NFZ  

z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie określenia warunków zawierania  

i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach 

opieki długoterminowej. W Komunikacie prasowym Funduszu czytamy cyt.  

„ …Po przeanalizowaniu uwag zgłoszonych do projektu zarządzenia uznano,  
że wprowadzenie nowych rozwiązań powinno zostać poprzedzone modyfikacją 
sprawozdawczości w okresie przejściowym oraz ich ewentualnej weryfikacji w 
trakcie roku. Ta przesłanka spowodowała, że - przychylając się do wniosku 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych - Prezes Funduszu określiła wejście 
w życie nowych zasad rozliczania świadczeń z zakresu pielęgniarskiej opieki 
długoterminowej domowej, z uwzględnieniem współczynników korygujących, 
na dzień 1 stycznia 2015r. Do końca 2014 roku będą obowiązywały 
dotychczasowe zasady rozliczeń, to jest podział na dwa produkty 
rozliczeniowe: osobodzień w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej 
dla pacjentów pod różnymi adresami zamieszkania oraz osobodzień  
w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej dla pacjentów pod tym 
samym adresem zamieszkania. Zmodyfikowany został jedynie zakres 
sprawozdawanych informacji w szczególności w zakresie czynności 
związanych z opieką nad pacjentami w szczególnie ciężkim stanie”. 
 

Przedstawiam, w załączeniu porównanie projektu zarządzenia i aktualnie 

obowiązującego zarządzenia. 

 

 

        Prezes NRPiP 

       (-)Grażyna Rogala-Pawelczyk 


