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Panie
Pielęgniarki

Szanowne Panie,
w odpowiedzi na pismo przekazane drogą elektroniczną w sprawie podwyżek dla
pielęgniarek, Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuję.
Z przedłożonego pisma jasno nie wynika w realizacji jakich świadczeń zdrowotnych
Panie uczestniczą. Można domniemywać, iż są Panie pielęgniarkami podstawowej
opieki zdrowotnej. W świetle powyższego uprzejmie wyjaśniam, iż pielęgniarki i położne
udzielające świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej są objęte wzrostem
wynagrodzenia zasadniczego, stosownie do § 4a rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego
rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej (Dz. U. poz. 1681).
Podstawą do sfinansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia wzrostu wynagrodzeń
pielęgniarek i położnych udzielających świadczeń u świadczeniodawcy posiadającego
umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej jest informacja przekazana przez tego
świadczeniodawcę, zgodnie z § 2 ust. 1 i 3 ww. rozporządzenia.
Na podstawie powyższej informacji, dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia przekazuje wysokość dodatkowych środków na świadczenia
udzielane przez pielęgniarki w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dania 31 sierpnia
2019 r. (co wynika z § 2 ust. 4 ww. rozporządzenia).
Należy podkreślić, że mechanizm przekazywania środków przez Narodowy Fundusz
Zdrowia w celu sfinansowania świadczeń udzielonych przez lekarzy, pielęgniarki
i położne w podstawowej opiece zdrowotnej, dla których jednostką rozliczeniową jest

kapitacyjna stawka roczna, uwzględnia rozliczanie tych świadczeń w ramach tej stawki.
Zatem wysokość finansowania świadczeń udzielanych w podstawowej opiece
zdrowotnej uzależniona jest od wielkości populacji objętej opieką, co znajduje
odzwierciedlenie w wysokości środków wypłacanych każdemu ze świadczeniodawców,
u którego udzielają świadczeń pielęgniarki i położne POZ. Ze względu na zmieniającą
się comiesięcznie populację pacjentów, zmianie może ulec również wysokość
przeznaczonych
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Należy także nadmienić, że zalecana liczba świadczeniobiorców objętych opieką przez
jedną pielęgniarkę POZ nie powinna przekraczać 2500 osób, przez jedną położną POZ
6600 osób, przez jednego lekarza POZ 2500 osób, o czym stanowi zarządzenie nr
120/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2018 r. w
sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Wraz z obniżeniem wskazanej liczby
zadeklarowanych pacjentów, co do zasady obniżeniu ulega obciążenie pracą, a tym
samym wymiar etatu niezbędny dla zapewnienia realizacji umowy. Dlatego też
optymalna w takiej sytuacji jest należność NFZ z tytułu udzielonych świadczeń
finansowanych wypłacana metodą kapitacyjną, która stanowi iloczyn osób objętych
opieką
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z uwzględnieniem współczynników korygujących, jeżeli zostały określone dla danego
zakresu świadczeń udzielanych dla danej populacji. Rozpatrując powyższe należy brać
też pod uwagę aspekty regulacji prawnopracowniczych wynikające ze specyfiki stosunku
pracy będącego podstawą zatrudnienia pielęgniarek u świadczeniodawców oraz
wynikające z tego obowiązki pracodawcy.
Te same zasady dotyczą również tzw. pielęgniarek praktyki, zatrudnionych w ramach
umowy o pracę albo stosunku służbowego, których świadczenia finansowane są ze
stawki kapitacyjnej lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, uzależnionej od liczby
i grupy wiekowej pacjentów objętych opieką lekarza poz.
Odpowiednie zmiany w tym zakresie zostały wprowadzone zarządzeniem Nr
100/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 września 2018r.
zmieniającym zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz
zarządzeniem Nr 101/2018/DSOZ z dnia 3 28 września 2018 r. zmieniającym
zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej – tekst jednolity
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zarządzenie Nr 120/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29
listopada 2018r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (z późn. zm.).
Wprowadzone zmiany dotyczą m.in. zwiększenia współczynnika korygującego u lekarza
POZ przy rozliczaniu świadczeń na rzecz osób w wieku: 0-6 lat do 2,7 w wieku: 40-65
lat do 1,32 oraz w wieku 66-75 lat do 2,7. Zmiany przedmiotowych współczynników mają
na celu sfinansowanie wszystkich kosztów wzrostu wynagrodzeń dla tzw. pielęgniarek
praktyki u lekarza POZ.
Z poważaniem
Greta Kanownik
Dyrektor
/dokument podpisany elektronicznie/
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