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Do\lcz)l', interpretacji ząpisów rozporzqdzenia MZ w sprawie świadczeń guarantowaqlch
w rodząiu podstawowa opieka zdrowotna w |auestii świadczeń opieki zdrowotnęi
udzielarylch w qabinecie zabiegowym lekarza poz i w gąbinecie pielęgniarki poz

W odpowiędzi na pismo z dnja 24 listopada 2015 r' (data wpłyvol: 02.12.2015r.)

dotyczqce interpretacji zapisów rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 wrzęśnia 20|3 r'
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z2013
r,,poz. 1248 zpóźn. zm.) odnoszqcych się do kwestii świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych
w gabinecie zabiegowym, stanowięcym integraln4 cześć gabinetu |ekarza poz i w gabinecie

pielęgniarki poz, Małopolski oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie
in |ormuje. co następuje.

Zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 pkt 2. ust. 5 ww. rozporządzenia,w celu realizacji
zabiegow i procedur diagnostyczno-terapeutycznych w trakcie udzielanej porady lekarskiej oraz

tych wynikajęcych z udzie|anej porady oraz obowięzkowych szczepień ochronnych
wynikaj4cych z zakresu zadań |ekarza podstawowej opieki zdrowotnej, świadczeniodawca
zapewnia funkcjonowanie gabinetu zabiegowego, (...) w tym punktu szczepien.
Rozporzędzenie stanowi równiez w pkt. 4, iz |ękarz poz w ramach współpracy z pie|ęgniarkq
poz, na ktorej liście świadczeniobiorców znajduje się pacjent, jest zobowiqzany do wydania
skierowania na ręa|izację z\eceń pozostaj4cych w zakresie zadan pielęgniarkt p&.

Wobęc powyŻszego' ustawodawca dał możliwość wykonywania zabiegów wynikających
z udzielonej porady lekarskiej zarówno lekarzowi jak i pielęgniarce podstawowej opieki
zdrowotnej.

Doprecyzo\^.uj4c powyzsze, informujemY,iew gabinecie zabiegowym|ekarzapozmogq
być wykonywane wyłqcznie te świadczenia pielęgniarskie, które są zlecone świadczeniobiorcom
przez lekarzy poz danego świadczeniodawcy i które mogą byó realizowane w trybie

ambulatoryjnym (w szczegóLności są to zabiegi u pacjentów,,chodzących'')'
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odnośnie pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej na|ezy wskazać, iz to zakres

świadczeń określony m.in. w zat4cznikunr 2 ww. rozporządzenia, zgodnie z którym świadczenia

pielęgniarskiE mają byc rea|izowane zarówno w formie świadczęń ambulatoryjnych w miejscu

udzielania świadczeń (w gabinecie pielęgniarkt poz) oraz w przypadkach uzasadnionych

wskazaniami medycznymr, poprzez wizyty domowe (w miejscu zamieszkania

świadczeniobiorcy).
Zgodnie z $ |6 pkt. 2 Zarz4dzenia Nr 69l20|3lDsoz Prezesa NFZ z dnia

27 Listopada2013 r. w Sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie

świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju,. podstawowa opieka zdrowotna (ze zm.) pielęgniarka

poz sprawuje opiekę pielęgniarsk4 nad zadeklarowanymi do niej świadczeniobiorcami,

uwzględniajQc w tym zgodnie z obowi4zującym zakresem zadań, rea|izację na podstawie

skierowania wydanego przez |ekarza ubezpieczenia zdrowotnego, zlęcęn na zabiegi i procedury

medyczne, ktorych wykonanie możliwe jest w trybie ambulatoryjnym.

Wobec powyzszego' w gabinecie zabiegowym pielęgniarki poz mają być

wykonywane zabiegi zlecone przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, innych niż, |ekarze
poz (m.in. ąlecenia od 7ekarzy z poradni specjalistycznych, szpitali), natomiast w domu

pacjenta pielęgniarka poz ma obowiązek realizować zabiegi zlecone przez wszystkich
lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, w tym również od lekarzy poz.
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