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Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku ze skierowan¹ do mnie proœb¹ pleszewskich samorz¹dowców o interwencjê uprzejmie

proszê o zwrócenie uwagi na nastêpuj¹cy problem.
W projekcie nowelizacji rozporz¹dzenia ministra zdrowia w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych

z zakresu œwiadczeñ pielêgnacyjnych i opiekuñczych w ramach opieki d³ugoterminowej, jak równie¿
w projektach zarz¹dzeñ prezesa NFZ na rok 2010 zrezygnowano z zadaniowej formy finansowania i za-
stosowano tylko metodê kapitacyjn¹ finansowania œwiadczeñ pielêgniarki. Jako alternatywê wskazano
mo¿liwoœæ zawierania w domach pomocy spo³ecznej umów z rodzaju: œwiadczenia pielêgnacyjne i opie-
kuñcze w ramach opieki d³ugoterminowej. Forma zadaniowa by³a jasna, przejrzysta i ³atwa do wyegzek-
wowania przez œwiadczeniobiorcê. Proponowane w ramach opieki d³ugoterminowej rozwi¹zania oparte
na skali Barthel 0–40 punktów pozbawi¹ œwiadczeñ z NFZ du¿¹ czêœæ mieszkañców domów pomocy
spo³ecznej. Opiekê nad mieszkañcami z ocen¹ w skali Barthel 45–60 punktów bêd¹ sprawowa³y ponow-
nie pielêgniarki zatrudnione w domu pomocy spo³ecznej.

Obecnie w projekcie zarz¹dzenia prezesa NFZ w sprawie okreœlenia warunków zawierania i realizacji
umów z rodzaju: œwiadczenia pielêgnacyjne i opieka d³ugoterminowa, oraz w projekcie nowelizacji roz-
porz¹dzenia ministra zdrowia w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych z zakresu œwiadczeñ pielêgnacyj-
nych i opiekuñczych w ramach opieki d³ugoterminowej wprowadzono zawê¿enie opieki nad pacjentami
przewlekle chorymi do uzyskania przez nich nie wiêcej ni¿ 40 punktów w skali Barthel, co pozbawi
czêœæ pensjonariuszy opieki pielêgnacyjnej finansowanej ze œrodków NFZ.

Samorz¹dowcy wskazuj¹, ¿e w latach 2008–2009 intensywnie zachêcano pielêgniarki zatrudnione
na etacie w DPS do tego, by podnosi³y swoje kwalifikacje i podpisywa³y kontrakty zadaniowe z NFZ na
œwiadczenia pielêgniarki w formie indywidualnych praktyk lekarskich lub w niepublicznych zak³adach
opieki zdrowotnej. Niestety, ta forma prawna funkcjonowaæ bêdzie tylko do koñca 2009 r. NFZ nie prze-
d³u¿y³ kontraktów na rok 2010. Powstaje wiêc pytanie, co siê stanie z pielêgniarkami zatrudnionymi na
tych kontraktach?

Maj¹c powy¿sze na uwadze, proszê Pani¹ Minister o odpowiedŸ na wy¿ej postawione pytanie oraz
o podjêcie dzia³añ, które doprowadzi³yby do pe³nej wspó³pracy komisji sejmowych, ministra zdrowia i in-
nych decydentów, poniewa¿ potrzebne s¹ zmiany systemowe, jak równie¿ pe³na wspó³praca miêdzy Mini-
sterstwem Zdrowia, Ministerstwem Pracy i Polityki Spo³ecznej oraz Narodowym Funduszem Zdrowia.

Z wyrazami szacunku
Ma³gorzata Adamczak




