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W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2016 r. (brak znaku) dotyczące zgłoszenia
nieprawidłowości w rea|izacji umów o udzielanie świadczeń w ramach hospicjum domowego,
oraz wskazania ,jak powinna wyglqdać współpraca między świadczeniodawcq udzielajqcym
świadczeń gwarantowanych

w

ramach

w

ramach opieki paliaĘwnej

o

z,',pfoszę przyj 4ć następuj ące wyj aśnienie.
Świadczen 1^ ,"uli,'^*.u," *,", hospicjum domowe

rozporzqdzenia Ministra Zdrowia

z

gwarantowanych

z

dnia

29

zosttały

października 2013

hospicyjnej

w zakresie pielęgniarki

a świadczeniodąwcami udzielajqcymi świadczeń gwał.anlowalrych
P

i

określonew przepisach

r. w

sprawie świadczeń

zakresuopieki paliatyvr.nej i hospicyjn ej (Dz.U. poz. 134J).

Przepisy te wskazuj4 m.in., że w ramach hospicjum domowego powinien być zapewniony
catodobowy dostęp ptzez 7 dni w tygodniu do świadczeńudzielanychprzezpielęgniarkę otaz'

Że wizy1y pielęgniarskie udzielane s4 w za|eŻnościod potrzeb

, nie rzadziej niz

JeŻe|i zaistnieje potrzeba udzielania świadczeń przez pielęgniarkę
to

powinna

te

2 w tygodniu.

7 razy w

tygodniu,

a nie 2

osobodni

wizyĄy rea|izowac zwł'aszcza, ze Fundusz finansuje 7,

w tygodniu.

W tym miejscu

na|eiy podkreślić,ze opieka paliatywna

i

hospicyjna ma Zastosowanie

z bardziej złoŻonymi potrzebami, ktorzy wymagaj4 rea|izacji świadczeń ptzez
personel okeślony w ww. rozporzqdzeniu, który posiada duŻe doświadczenie oraz
nad chorymi

spec'ialiotr.e zra \x,ie,dz'e

Tak rt,iec llieltnre.r',nione jest

strtljerdze1] ię. Że

świadczenia w hospicjum domowym wykonuj4 w tygodniu jedynie

2

pielecniarki realjzlliace
wiz1Ąy

objętego opiekq paliatywnq i hospicyjnq.
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w domu chorego

r.

odnosząc się do tematyki współpracy świadczeniodawców PoZ
świadczeniodawcami w innych rodzajach świadczeń, w trakcie sprawowania opieki

ze
nad

wspólnym pacjentem wskazać na|eiy, ze interpretacja przepisów rozp orzqdzenia Ministra

Zdrowia

z

dnia 20 paździemika 2005 r.

i połoznej poz

w

sprawie zakresu zad,ań lekarza, pielęgniarki

(Dz, U, nr 2I4, poz. |876 ze zm') wykracza poza zakres kompetencji

Narodowego Funduszu Zdrowia. organem właściwymw tym zakresie jest jedynie autor
wydanych przepisów, tj. minister właściwydo spraw zdrowia.

Bior4c jednakŻe pod uwagę treśćprzepisu pkt. 2 ppkt 5 częściIIA załqcznika nr 2 do ww.
rozporz4dzenia: ,,2. W ramach udzielania świadczeńopieki zdrowotnej pielęgniarka
współpracuje

z, (''') 5)

PoZ

innymi świadczeniodawcami zgodnie z polrzebami podopiecznych,.

(...)',, mozna wnioskować,, Że jego intencj4 było wł,qczenie pielęgniarki PoZ w proces opieki
nad pacjentem sprawowanej przez innego świadczeniodawcę, zgodnie z posiadanymi
kompetencjami i odpowiedzialnościq wynikaj4c4 z zakesu udzielanych świadczeń.
Wyznacznikiem zakresu współpr acy, zgodnie ztreściqcytowaneg o wyŻejprzepisu, s4 potrzeby

podopiecznych. Zakres ten jest zatem zindywidualizowany
powinien

by

i w przypadku

kazdego pacjenta

c poprzedzony diagnozqpotrzeb.

Uwzględniajęc powyŻsze, nie mozna się zgodzić

z

zawartym w piśmiePani Prezes

stivierdzeniem, Że u pacjenta objętego domow4 opieką paliatywną i hospicyjną, ,,świadczenia
pielęgniarskie nie powinny być udzielane w warunkach domowych przez pielęgniarki poz, które

jedynie współpracujq ze świadczeniodawcami,,. Pielęgniarki PoZ, tak jak pielęgniarki
hospicjum domowego, zobowi4zane są
pacjentowi świadczeń zgodnie

z

w

ramach realizowanych umów, do udzielania
dokonan4 ocen4 jego potrzeb zdrowotnych. Szczegółowe

w

przedmiocie sprawy na|eŻy pozostawić realizatorom świadczeń. PowyŻsze
nie moze jednak stanowić podstawy do wzajemnego przelzucania obowi4zków wynikających
ustalenia

Z umowy pomiędzy świadczeniodawcami.
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