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XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Opolu
z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie:
sprzeciwu  wobec  proponowanej  reorganizacji  opieki  nad  kobietą  w  ciąży  poprzez 
planowaną  zmianę  zarządzenia  Prezesa  NFZ  w  sprawie  określenia  warunków 
zawierania  i  realizacji  umów  w  rodzaju  świadczenia  zdrowotne  kontraktowane 
odrębnie,  które  to  zarządzenie  wprowadza  nowy  zakres  świadczeń:  Koordynowana 
opieka nad kobietą w ciąży (KC).

skierowane do: 
Ministra Zdrowia
Wojewody Opolskiego 
Marszałka Województwa Opolskiego

Delegaci XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Opolu wyrażają stanowczy 
sprzeciw wobec proponowanej reorganizacji opieki nad kobietą w ciąży poprzez planowaną 
zmianę  zarządzenia  Prezesa  NFZ w sprawie  określenia  warunków zawierania  i  realizacji 
umów  w  rodzaju  świadczenia  zdrowotne  kontraktowane  odrębnie,  które  to  zarządzenie 
wprowadza nowy zakres świadczeń: Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KC).

Proponowany w zarządzeniu system opieki znacząco ograniczy podstawowe prawo pacjentek 
– prawo wolności w zakresie wyboru podmiotu udzielającego świadczenia - w tym wypadku 
położnej POZ - narzucając im położną zatrudnioną w opiece skoordynowanej.  Planowana 
zmiana odbierze kobietom realną możliwość dowolnego wyboru świadczeniodawcy, dającego 
poczucie  bezpieczeństwa i  dobrze  sprawowanej  opieki  także  w miejscu  zamieszkania.  W 
nowym  systemie  opieki  wybór  ten  będzie  wyłącznie  iluzoryczny.  Planowana  zmiana 
powoduje  więc  odrzucenie  funkcjonującej  obecnie  i  korzystnej  dla  pacjentek  zasady 
polegającej  na  tym,  że  wybrana  przez  pacjentkę  położna  POZ  nie  musi  być  związana 
formalnoprawnie z jakimkolwiek innym podmiotem medycznym ani praktyką lekarską, poza 
obowiązkiem współpracy  z  tymi  podmiotami.  Takie  rozwiązanie  daje  gwarancję  dobrej  i 
zindywidualizowanej opieki nad kobietą w ciąży. Ponadto planowane zmiany doprowadzą do 
marginalizacji roli położnej POZ, która w obecnym systemie jest tym podmiotem, z którym w 
trakcie ciąży i połogu kobieta ma największy i najłatwiejszy kontakt, i o wyborze której może 
dowolnie decydować. 

Istnieje poważne ryzyko, iż wskutek planowanych zmian może dojść do wyeliminowania z 
rynku  dobrze  funkcjonujących  praktyk  i  zakładów  położnych,  które  dzięki  swojej 
dotychczasowej pracy i sprawowanej opiece zyskały zaufanie wielu pacjentek. Funkcjonujące 
aktualnie  zróżnicowanie  podmiotów,  które  udzielają  świadczeń  medycznych  w  zakresie 
opieki  nad  kobietą  w  ciąży,  wywołuje  jedynie  pozytywne  skutki  powodując  nieustanne 
podnoszenie jakości tych usług w porównaniu do konkurencyjnych podmiotów. W tej sytuacji 
proponowana  radykalna  zmiana  zasad  sprawowania  opieki  zmierzająca  do  ograniczenia 
możliwości  swobodnego  wyboru  podmiotu  sprawującego  opiekę  nad  kobietą  w  ciąży  i 
noworodkiem,  oceniana  jest  zdecydowanie  negatywnie.  Zmiany w zakresie  opieki  nad  tą 
grupą świadczeniobiorców, mające na celu jej dalsze ulepszanie, winny być czynione poprzez 
usprawnianie istniejącego systemu opieki,  nie zaś poprzez jego gruntowną reformę, której 
powodzenie jest wątpliwe.



Planowane zmiany zmierzające do całkowitej reorganizacji opieki nad kobietą w ciąży (KC) 
spowodują  dezorganizację  dotychczasowych  ustabilizowanych  zasad  opieki,  a  związane  z 
tym zamieszanie może spowodować dezinformację i tym samym wpłyną
 niekorzystnie na zdrowie matki i noworodka, które to wartości winny być nadrzędne. 

  Sekretarz Zjazdu Przewodnicząca Zjazdu

Henryka Homętowska                                                            Beata Guzak


