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Dotyczv,' realizaąii dwurazowych iniekc.ii domięśniow),ch anUbioUków w poz

W odpowiedzi na pismo z dnia 16 maja 2016 r., dotycz4ce wykonywania w ramach

podstawowej opieki zdrowotnej dwurazowych iniekcji domięśniowych antybiotyków dla populacji

dzieci i mtodzieżly do ukończenia l8 r'z., Małopolski oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Zdrowia w Krakowie informuje, co następuje'

Pielęgniarka PoZ zapewnia dostępność do świadczeń zgodnie z obowi4zującymi regulacjami

prawnymi:

. rozporządzęniem Ministra Zdrowia z dnia 24 wrzęśnia f0l3 r. w sprawie świadczeń gwarantolvanych

z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 22013 r., poz.I248 ze zm.);

- zarzqdzeniem 7.7lf\|slDsoz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia l9 listopada 2015 r.

w sprawie określenicł warunków zawierąnia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

w rtldzaju.. podstawowa opieka zdrolvotną (ze zm,),

Sposób zabezpieczenia dostępności do świadczęń pielęgniarki poz określa załączntknr 2

do w/w rozporządzenia - ,,Wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki podstawowej opieki

zdrowotnej oraz warunki ich rea|izacji,', zgodnie z którym świadczęnia pielęgniarskie mają być

realizowane od poniedziałku do piqtku w godz. pomiędzy B'00 do 18.00 zwyłączeniem dni ustawowo

wolnych od pracy w fornrie świadczeń ambulatoryjnych w miejscu udzielania świadczeń (w gabinecie

pielęgniarki PoZ) oraz, w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi, poprzez wizyty

domowe (w domu świadczeniobiorcy)' Dni i godziny przyjęc, w tym czas przeznaazony na realizację

świadczeń udzielanych w gabinecie pielęgniarki PoZ, określa lrarmonogram pracy pielęgniarki,

stanowiqcy integraln4 część umowy.
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Harmonogram pracy pielęgniarki PoZ powinien byó opracowany w taki sposób, aby pacjenci

mieli możliwość skorzystania ze świadczeń pielęgniarskich zarówno w godzinach rannych jak

i popotudniowych, zarówno w gabinecie jak i w domu pacjenta. Równocześnie harmonogram

pielęgniarki PoZ tworz4cej aktywną listę świadczeniobiorców nie moze wskazywać na bariery

w dostępności do świadczeń.

Małopolski oW NFZ dokonuje systematycznej ana|izy harmonogramów pracy pielęgniarek i nie

akceptuje takich' które wskazuj4 na ograniczenie dostępności do świadczęń (np. niemozność realizacji

świ adczeń dwurazowy ch z zachowaniem odpowiednich odstępów czasowych).

Ponadto, uzupełnieniem podstawowej opieki zdrowotnej tzut. dziennej jest nocna i świąteczna

opieka zdrowotna funkcjonuj4ca w oparciu o w/w rozporządzenie. Swiadczenia gwarantowane nocnej

i św.iqtecznej opieki zdrowotnej obejmują m.in' świa<iczenja udzielane przezpielęgniarkę w warunkaclr

ambulatoryjnych lub w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy, zlecone przez |ekatza ubezpieczenia

zdrowotnego, wynikaj4ce z potrzeby zachowania ci4głości leczenia lub pielęgnacji. Swiadczenia

terealizowane są pruez pielęgniarki od poniedziałku do pi4tku, wgodzinach od 18.00 do B.00 dnia

następnego oraz w soboty, niędziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 danego

dnia do 8'00 dnia następnego.

Swiadczenia ambulatoryjne nocnej i świętecznej opieki zdrowotnej udzielane są wszystkim

zgłaszającym się świadczeniobiorcom. równiez spoza obszaru zabezpieczenia' Świad,częniawyjazdowe

udzielane Są osobom zamteszkatym na właściwym dla danego świadczeniodawcy obszarze

zabezpieczenia.

Reasumując: pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej zobowiązana jest do wykonywania

iniekcji w domu pacjenta zleconych przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Jezeli jest to iniekcja,

która ma być podana w przedziale godzinowym 8.00.18.00' wówczas toświadczenie wykonuje

pielęgniarka poz, Z uwagi na zachowanie dostępności do jej świadczeń od poniedziałku do piątku

wgodzinach 8.00 . l8.00. Jeżeli jest to iniekcja do wykonania np. co 12 godzin, to druga

wieczorna/nocna dawka powinna być podana przez pie|ęgniarkę reallzujqcq świadczenia nocnej

i świąteczrrej opieki zdrowotnej. Jeżeli zlecenie lekarskie stanowi, iż iniekcję należly wykonać

po godzinie l8"00 lub w sobotę, niedzielę i inny dzień ustawowo wolny od pracy, to świadczenie musi

wykonać realizator nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na danym terenie i nie moze odmówić

realizacj i tego świadc zenia,
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