
 

Propozycje zmian do zarządzenia  

Prezesa NFZ od 1 stycznia 2014r. 

 w zakresie świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej:  
Zgodnie z przyjętym założeniem zarządzenie wskazuje na dodatkowe świadczenia nad 
chorymi z ranami wymagającymi długotrwałego zaopatrywania, stanowiąc, iż w celu 
realizacji wizyt związanych z wykonywaniem u pacjentów opatrunków pielęgniarka zapewnia 
jałowy sprzęt jednorazowy, materiały opatrunkowe (gaziki, bandaże, plastry), środki 
dezynfekcyjne, pojemnik na odpady medyczne (w tym opatrunek zdjęty z rany) oraz środki 
ochrony osobistej (dodatkowo finansowane wizyta 25,00 zł)  
Świadczenia z kolei udzielane w profilaktyce wieku rozwojowego u dzieci do ukończenia 
szóstego roku życia obejmują w szczególności wizyty patronażowe w trzecim i czwartym 
miesiącu życia i adekwatnie do potrzeb w dziewiątym miesiącu życia oraz testy przesiewowe 
adekwatne do wieku rozwojowego dziecka. (dodatkowo finansowane wizyta 28,00zł)  

Projekt zakłada także, iż świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej swoim 
zakresem obejmują świadczenia w profilaktyce otyłości dla osób między 20 a 40 rokiem 
życia. Świadczenie to, wykonywane nie częściej niż 1 raz w roku kalendarzowym u osób                         
z nadwagą lub otyłością (wartość BMI 25), obejmuje przy wizycie pierwszorazowej - 
przeprowadzenie wywiadu w kierunku badania otyłości, z uwzględnieniem następujących 
elementów, indywidualną historię otyłości pacjenta, historię otyłości w rodzinie, wywiad na 
temat żywienia, wywiad na temat aktywności fizycznej pacjenta oraz wywiad w kierunku 
choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia, cukrzycy typu II, poziomu cholesterolu, palenia 
papierosów a także wykonanie pomiarów koniecznych do określenia BMI, oraz wyliczenie 
wartości wskaźnika, u osób z BMI powyżej 25 - wykonanie pomiarów obwodu talii i bioder 
do określenia współczynnika WHR w celu ustalenia typu otyłości, wykonanie pomiaru 
ciśnienia tętniczego krwi oraz ocena wyniku pomiaru, omówienie wyników 
przeprowadzonych badań z pacjentem, edukację z zakresu profilaktyki otyłości wraz                               
z informacją o potencjalnych konsekwencjach otyłości, adekwatnie do nieprawidłowości 
stwierdzonych u pacjenta – poinformowanie o konieczności zgłoszenia się do lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej oraz udzielenie porad, co do ewentualnego dalszego 
postępowania, w tym w zakresie utrzymania aktywności fizycznej, racjonalnego odżywiania 
się i wpływu odżywiania na stan zdrowia, oraz w zakresie utrzymania właściwego ciężaru                      
i masy ciała oraz ustalenie terminu następnej wizyty w celu monitorowania otyłości i jej 
wpływu na stan zdrowia pacjenta. (dodatkowo finansowane porada  12,00zł). 

 w zakresie świadczeń położnej podstawowej opieki zdrowotnej: 
Projektowane zarządzenie zakłada możliwość udziału położnej podstawowej opieki 
zdrowotnej w realizacji programu profilaktyki raka szyjki macicy poprzez wykonywanie 
pobrania wymazu cytologicznego do badania przesiewowego. Świadczenie to, pod 
warunkiem wcześniejszego wejścia w życie stosownych przepisów rozporządzenia ministra 
właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie programów 
zdrowotnych, wykonywane będzie u kobiet w wieku między 25. a 59. rokiem życia, które w 
ciągu ostatnich 3 lat nie były poddawane badaniu w programie i obejmować będzie rejestrację 
pacjentki w programie profilaktyki raka szyjki macicy (SIMP), pobranie cytologii                            



i przygotowanie rozmazów do badania, wysłanie rozmazów do pracowni, która ma podpisaną 
umowę w programie, wydanie pacjentce wyniku badania oraz edukację w zakresie 
profilaktyki raka szyjki macicy a także poinformowanie pacjentki o dalszym postępowaniu,                          
w przypadku nieprawidłowego wyniku badania, o konieczności zgłoszenia się do lekarza 
ginekologa. Wykonanie świadczenia dokumentowane winno być w Systemie Informatycznym 
Monitorowania Profilaktyki oraz poprzez włączenie wydruku wyniku badania do 
indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentki prowadzonej przez położną podstawowej 
opieki zdrowotnej. (świadczenie dodatkowo finansowane porada 16,00 zł)  
 

 w zakresie pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania:  
Podwyższenie stawki kapitacyjnej na jednego ucznia do 48,00zł  
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