Załącznik nr 9
Sprawozdanie z działalności
Komisji ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krakowie
za okres: 1 stycznia – 31 grudnia 2012 r.

Skład Komisji:
Przewodnicząca:
Zastępca:
Sekretarz:
Członkowie:

Ćwiertnia Izabela.
Tatara Wanda.
Kowalska Janina.
Gurgul Józefa,
Urszula Kalemba,
Kowalik Krystyna,
Łysak Jolanta,
Milczarek Krystyna,
Miszczyk Krystyna,
Nawracaj Agnieszka,
Trzoniec Anna,
Zyznawska Bogusława,
Zielińska Ewa.

Komisja w tym okresie spotkała się siedem razy.
Na spotkaniu w dniu 15 03 2012 Komisja zapoznała się z informacjami ze spotkania NRPiP z Ministrem
Zdrowia, który zobowiązał się do powołania zespołu ds. analizy i oceny zabezpieczenia społeczeństwa w
świadczenia pielęgniarskie.
Na wniosek komisji członkowie naszego zespołu uczestniczyli w rozmowach z przedstawicielami
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, na którym przeanalizowano kontrakty OPD w DPS-ach.
MOW NFZ zwiększył ilość etatów opieki długoterminowej w domach pomocy społecznej w województwie
małopolskim.
Członkowie zespołu zwracali się do komisji kształcenia MOIPiP z prośbą o zorganizowanie szkolenia
specjalistycznego cewnikowania mężczyzn oraz badań przesiewowych niezbędnych umiejętności do pracy
w podstawowej opiece zdrowotnej.
Podczas spotkania w dniu 14 06 2012r Komisja zapoznała się z propozycjami zmian zasad
kontraktowania w rodzaju POZ zaproponowanymi przez NRPiP, wypracowanymi przez kilka lat przez
stowarzyszenia w tym Kolegium, dające nadzieje, iż będą spełniać oczekiwania środowiska pielęgniarskiego.
Omawiano problemy finansowania pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania. Przygotowano
pismo do NFZ z prośbą o spotkanie poświęcone problemom finansowym
pielęgniarek środowiska
nauczania i wychowania oraz współpracy z dyrektorami szkół.. Członkowie naszego zespołu wnioskowali na
piśmie do prezes NFZ o podniesienie stawki kapitacyjnej na ucznia.
Na kolejnym spotkaniu w dniu 20 09 2012 członkowie komisji opracowali pisma do NRPIP oraz Prezesa
NFZ w sprawie zmiany wskaźnika 0,4 na 0,5 w opiece długoterminowej dla pacjentów pod jednym adresem,
oraz zmiany trybu kontraktowania świadczeń w opiece długoterminowej na kolejny rok.
Pan prezes Wadas – członek komisji poinformował, iż wszystkie wypracowane w komisji uwagi zostały
przyjęte przez zespół do ds. opracowywania zmian przy NRPiP, między innymi przywrócenia nazewnictwa
„pielęgniarka rodzinna” oraz oddzielenie jej kompetencji od kompetencji pielęgniarki zabiegowej w praktyce
lekarza rodzinnego. Obecnie czekamy na wprowadzenie zmian przez decydujące organy w tym prezesa
NFZ
W dniu 07.11.2012 r. odbyło się spotkanie członków komisji z panią dyrektor Małopolskiego oddziału
Wojewódzkiego NFZ na temat kontraktowania świadczeń oraz konkursu ofert w rodzaju świadczenia
pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej.

Przewodnicząca
Komisji ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
(-) Izabela Ćwiertnia

