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Pan
Sebastian Irzykowski
Wiceprezes
Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych

Szanowny Panie Wiceprezesie,
w odpowiedzi na pismo Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 października
2020 r., znak: NIPIP-NRPiP-DS.015.173.2020.MT, w sprawie braku wydania
zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) w zakresie wyceny porady
pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz porady położnej POZ,
wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej (Dz.U. 2020 poz. 1255), zwanego dalej „rozporządzeniem ws. świadczeń
gwarantowanych POZ”, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez
świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich
przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków
publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1586), określiło że od dnia 1 stycznia 2021 r.,
świadczeniodawcy POZ będą zobowiązani do przekazywania indywidualnych danych (tj.
o każdej udzielonej poradzie), w których jednostką statystyczną będzie porada
pielęgniarki oraz położnej POZ.
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W związku z powyższym w NFZ trwają prace nad wdrożeniem od dnia 1 stycznia 2021
r. zasad organizacji udzielania przedmiotowych świadczeń, zasad ich finansowania
i rozliczania oraz przystosowania systemu informatycznego umożliwiającego wymianę
danych sprawozdawczych.
Obecnie dla celów rozliczania udzielonych świadczeń w zakresie POZ stosuje się
kapitacyjną stawkę roczną dla świadczeń w ramach gotowości pielęgniarki i położnej
oraz cenę jednostkową dla jednostki rozliczeniowej określonej jako wizyta. Stawka
kapitacyjna zawiera opłatę za czynności pielęgniarskie i położnicze wynikające
z określonych kompetencji zawodowych, a realizowanych na rzecz pacjentów objętych
opieką, bez ich wyodrębniania w formie porad.
Regulacja wprowadzona rozporządzeniem ws. świadczeń gwarantowanych POZ,
dodaje w zakresie świadczenia pielęgniarek i położnych, możliwość wystawiania
skierowania na wykonanie badań diagnostycznych, o których mowa w art. 15a ust. 8 pkt
2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2020 poz. 562
z późn. zm.), w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej. Wiąże się to z ponoszeniem
kosztów przez wystawiającego skierowania w zakresie rozliczania finansowego
z realizatorem usługi. W związku z powyższym w NFZ trwają prace związane
z dodaniem do stawki kapitacyjnej posiłkowego produktu zawierającego opłaty za
wystawienie skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych.
Warto również zauważyć, że od dnia 1 października 2021 r., zgodnie z art. 159 ust. 2b
ustawy dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.), umowy o udzielanie
świadczeń z zakresu POZ, z wyjątkiem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, będą
zawierały dodatkowe środki przeznaczone na zapewnienie koordynacji opieki nad
świadczeniobiorcą (budżet powierzony), profilaktycznej opieki zdrowotnej (opłata
zadaniowa) oraz oczekiwanego efektu zdrowotnego i jakości opieki (dodatek
motywacyjny).
Wskazane regulacje prawne przełożą się na nowe podejście do zagadnień finansowania
POZ. Jednocześnie NFZ, na podstawie ustaleń zainteresowanych stron oraz w ścisłej
współpracy z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, dokona stosownych
zmian.
Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Waldemar Kraska
Sekretarz Stanu
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