Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Dobrzyñskiego
na 45. posiedzeniu Senatu
w dniu 3 grudnia 2009 r.
Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz
Szanowna Pani Minister
W ostatnim czasie wielokrotnie zwraca³em siê do Pani Minister z kwestiami dotycz¹cymi œwiadczeñ
finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wskazuje to na wielorakie bol¹czki polskiego systemu zdrowia. Tym razem chcia³bym poruszyæ kwestiê wprowadzanych od nowego roku zmian w d³ugoterminowej obs³udze pielêgniarskiej osób ob³o¿nie chorych.
Obecnie w ramach tej opieki osoby ob³o¿nie chore s¹ odwiedzane w domach przez pielêgniarki op³acane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. S¹ to pielêgniarki zatrudnione albo w rejonowych przychodniach albo na praktykach pielêgniarskich. Zajmuj¹ siê one regularn¹ opiek¹ nad osobami chorymi,
dokonuj¹ zmiany opatrunków, aplikuj¹ zastrzyki i kroplówki, wykonuj¹ podstawowe zabiegi pielêgnacyjno-lecznicze tak¿e w stomiach, przetokach, odle¿ynach, owrzodzeniach podudzi i trudno goj¹cych
siê ranach. Zajmuj¹ siê tak¿e karmieniem chorych przez zg³êbnik i przez przetokê, p³ukaniem pêcherza
moczowego, pielêgnacj¹ zwi¹zan¹ z rurk¹ tracheotomijn¹ oraz zak³adaniem i usuwaniem cewnika.
Pielêgniarka opieki d³ugoterminowej odwiedza chorego przez kilka dni w tygodniu, niekiedy nawet
codziennie. W razie potrzeby dostêpna jest równie¿ w niedzielê, œwiêta i dni wolne od pracy. Chory mo¿e
liczyæ na pomoc w zakresie toalety, higieny, pielêgnacji; pomoc w poruszaniu siê, podawaniu posi³ków,
zmianie opatrunków, dba³oœci o sprzêt. Opiekun uzyska od pielêgniarki istotne wskazówki, jak pielêgnowaæ chorego na co dzieñ.
Z przekazanych mi informacji wynika, i¿ od nowego roku osoby ob³o¿nie chore mog¹ zostaæ pozbawione d³ugoterminowej opieki w domach. Wynika to z decyzji Ministerstwa Zdrowia i wojewódzkich oddzia³ów Narodowego Funduszu Zdrowia, które nie chc¹ zakontraktowaæ od nowego roku us³ug
œwiadczonych w domach. Powsta³ pomys³, by opiekê domow¹ sprawowa³y pielêgniarki z zak³adów opieki, a firmy zajê³y siê domow¹ opiek¹ d³ugoterminow¹.
Dlatego te¿ zwracam siê do Pani Minister z nastêpuj¹cymi pytaniami.
1. Czy zosta³y podjête ostateczne decyzje dotycz¹ce opisanych kwestii? Je¿eli tak, to jakie?
2. Czy na wprowadzonych ewentualnie od stycznia 2010 r. zmianach nie strac¹ pacjenci ob³o¿nie
chorzy?
3. Czy fakt, i¿ fundusz w tym roku przeznaczy³ na opiekê d³ugoterminow¹ sumê 916 milionów z³, zaœ
w przysz³ym – ju¿ tylko 888 milionów z³, oznacza, ¿e czêœæ chorych, którzy obecnie korzystaj¹ z tak zwanej opieki d³ugoterminowej zostanie jej pozbawiona? Jakie kryteria o tym zadecyduj¹? Czy nie stanie siê
to ze szkod¹ dla pacjentów?

Z powa¿aniem
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