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W odpou,iedzi na pismo z dnia 10lutego 2015 i. enak:NIPiP-NRPiP-DM.0025.48.2015

r,t. sprawie rea}iz-acji świadczeri przez pielęgniarki opieki długoterminowej domowej prosaę

przyi ąc rrastępuj ące rłyj aśnienie.

Srvi;rc1częnioc]'awca realizujący świadczenia w zakresie pielęgr:iarskiej opieki

długoterrrrinowej domowej zapewnia dostęprrość do świadczęń dta świadczeniobiot.cÓw,

zgodnie z przepisami oir:.eślonymi w za-łączniku Nr 4 Ip. } iit, B razparzqdzenia trtirlistra

Zdrovlia z tlnia 22 listopada 2013 r, w sprnłie śłviadczęń g#ar&ntowanych z zttJł'esu

świadczeń pielęgnacyjnych i opiekunczych w rąruach opieki dhlgotermillowej (Dz' U. poz. I480

z późn' zm,) Z$'anego clalej ,,rozporzqdzeniem w sprawie świąc{creń gwarantowutrych'',

V/ śr,vietie tego przepisu brak jest rrtozliwości wykonywania pruez świadczeniodawcę lub

personel nredyczny zatrudniclny u świadczeniodawcy' w ceasie Wz;naałonyin do udzielania

ślviadczeń rv hannonogramie pracy, śrviadczeń w innej jednostce organizacyjnej u tego Samęgo

śwjadczeniodawcy 1ub u irurego świadczeniodawcy. Dotyczy to zzu.ówno pielęgniarek

podstarvowej c'pieki zdrowotnej jak rów:Ież pielęgniarek, k1óre realinij4, na podstawię unowy

z NI]Z' świadczełia w innych rodzajach śrł,iadczeń, co rvyrrika z rozporządzenicł Ministra

Zdrołvia z clnia 6 rnqja 2008 r' w spravlie ogólnych u,arut,łków umów o udsiełanie świadczeń

opieki zcłrov,otnej (Dz. U. Nr 81' poz. 4B4), zwanęgo da1ej ,, rozporzqdzenien w sprau,ie oW'',

Zgodrrie bowiern z $ 6 ust. 4 zał'4eznika do rozpoł,ządzenia w sprav,ie o|Y, osoby wykonrtjqce

zawody med.yczne lub inne osoby posiadaj4ce odpolvlednie kwalifikacje i uprarvnielria

do udzielanja świadczeń opieki zdrowoh"lej w określonynr zal:ręsie lub okreś}orre.i dziec1zinie

medycyny, rv czasie wyznaczonym do udzielania świadczeń w harrnonogramie pracy'
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nic mogą udzielać śrviadczęń w inne.i jednostce organizacyjnej u tego Samego

świadczeniodawcy lub u innego świadczenicldaqęv,

Powyzsze odrrosi się rÓwnież c1o pielęgniarek piacrrjącyclr w domacir pornoay

społecznej "

()znałza !o, że jedna pie1ęgniarka opieki długoterrrrinowej domowej, ktora jest

świadczęnicdar,vcą w rozurnieniu art, 5 pkt 41 ustalĄY z dnia f7 sierpnia 2004 r'

a świadczetziacl.t opieki zd'rolvotnei finafiSowa}.lych ze środków publicrnych (Dz' U. z 2008' Nr

164, paz, Ń27 z późn. zm.) zabezpiecza świadczenia clla określonej w rozporzqdzeniu

w sprawte ślyicłdczełź gwdrantowanjtch, grupy świadczeniobiorcÓw, w gorłzinach od B do 20

i w tych godzinach nie nroże realizorvać świaeiczęń w innej jednosice organizacyjnej iub

u' innego świadczęniodau.cy.

Natonriast w przypadku świadczeniodawcy, ktÓry zatrudnia więcej niż .jeclną

pielęgniarkę (również na ętaty cząstkowe) sporządza on grafik na realizację śrviadczeń

pielęgniarskiej opieki iltugoterrninowej domrrwej w taki sposÓlr, aby zabezpieczyć świadczellia

w godzinach od 8 do 20, zgodnie zrozpłrzqcłzenie.n w sprawie świadczen gwarantawanych.

Grafik pracy pielęgniarek porvinien byó w taki sposób sporządzony, aby byt spetniorry walunek

udzielania świaclczeń gwarantowąnych, ten' pielęgniar.ka w ramach i etatu przeliczcr:iowcgo

nie nroże jednoczasowo opiekować się rvięcei nie 6 świadczeniobiorcami przebywającymi pod

rÓznymi adresami zamieszkania lub nie więcej nLz 12 świadczeniobiorcami przebywającymi

pod tym Samym adręsęm zamięszkania. Zapewniona musi być rÓwnieu d3spozycyjność

w soboty, rriedzięle i dni ustaw<lwo woinę od pracy, w medyemie uzasadnionych przypadkach.

Ponaclto pragl1ę zaznaeŻyć, iz zakres świadozenia: pielęgni*rska opieka

cltugoternliłzrły,cł domowr,l został ut1voruony, zgodnie z rozparządzęnięm w sprawie świadczeń

gwalanto$,|anyc1r' aby świadczeniobiorca miał zapewnione śrviadczenia zdrowotnę rrdzielane

przezpielęgniarkęodponiedziałkuclopiątkuod8'00do20'00orazWnredyczriie
uzasadnionycir przypadkach w so1roty, niedziele i dni ustawowo wolnę od placy.

Warto rÓrvnież podkreś}ić' iz Liczbawizy,t r.l świadczęniobiorcy nie powinna być mniejsza niz

4 razyw tygodniu i powinna wynikać z ustalonogo przez pielęgniarkę planu opieki. Biorąc pod

uwagę po\'t'yzsiry przepis, Iłundusz finansuje 7 dni w tygodniu tj. kazdy clzień opieki od objęcia

do jej zakończenia, rórvnież w dni wolne, niec1zie1e i święta.

Dlatego konieczne jest zapewnienie przez pielęgniarkę długoterminow4 domową, dostępności

do świadcze h przez 7 drri w tygodniu.



Takwięc,zgodnie..rozparŻqdzeniemwspraw.ieświadczełigwarantowanych,

świadczeniodawca zatrudniający więcej rrie jedrrq pielęgrrialkę' w tyrn w ramach etatów

cząs&owyc1r, powinien sporzqdziÓ grafik praey pielęgniarek tv taki sposób, aby zabezpieczyć

świadczenia w godzinach 8 - 20 od poniedziałku do piątku oraz w mędycznię uzasaduionych

przypadkaelr w soboty, niedzielę i dni ustawowo woJne od pracy. W godzinaoh w1'kaz1łłanych

w grafik,u, pielęgniarka nie rnoże rea[izować świadczeń z innego za}cresu, na poristawie i1nej

umowy. 
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