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DziŃając jako przedstawiciel Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek
iPoŁożnych w Krakowie zwracam się z uprzejrną prośbąo pilne podjęcie działan
mających na celu mviększenie finansowania świadczen zdrowotnych z zakresu

pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej. Tenzakres świadczeń udzielanych
przez pielęgniarki pozostaje od wielu już lat zaniedbany i niedoszacowany. Kulota za
tą usługę na przestrzeni dziesięciolecia nie mviększyła się. Ęmczasem są to usługi
coraz bardziej powszechne i przede wsąystkim coraz bardziej poszukiwane. Wynika
to z obiek§wnej przycTpy, jaką jest starzenie się polskiego społeczeństwa,
co w konsekwencji powoduje wzrost liczby osób korzystających z usług
pielę gniarskiej opieki dłu goterminowej domowej . Pro gnoza demo grali czna dla Polski
do roku 2050 wyrłżnie wskazuje, iż rosnąć będzie odsetek osób w wieku
poprodukcyjnym w stosunku do osób w wieku produkcyjnym.
W tym stanie faktycznyrn naleĘ wskazać, iż cena za jedno świadczenie
z zakresw opieki długoterminowej to około 26 zł. W tej kwocie pielęgniarka, poza
udzieleniem samego świadczenia, sfinansować musi także środkimedyczne oraz
dojazd do pacjenta, w częścimiejscowości w obrębie dziŃania MOIPiP w Krakowie

to nawet 30

kilometrów w jedną stronę. Tę stawkę skonfrontować naleĘ
z dodatkiem dla Iekarza POZ w kwocie 40 zł zaludzielnie teleporady, która poza
wiedzą lekarską nie wymaga przedsięwzięcia żadnych większych nakładów
finansowych.
W zurię,ku z powyżsrym w ocenie mojej, jaki

i całej Małopolskiej Okręgowej

Rady Pielęgniarek i Położnych w Krakowie, niezbędne jest

podniesienie
finansowania ww. świadczenprzez Narodowy Fundusz Zdro:ita. W przeciwnym razie
obawiamy się rezygnacji pielęgniarek z chęci kontraktowania świadczen opieki
długoterminowej, co spowoduje pozostawienie chorych w domach bez naleĘtej
opieki.
Z góry dziękuję za przychylenie się do mojej prośby wierząc w Pana wsparcie
i podjęcie stosownej inicjatywy w tym zakresie.
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