
W odpowiedzi na list otwarty z dnia 28 lutego f0L1. r., skierowany do Kancelarii Ministerstwa
Zdrowia, w sprawie nocnej i świqtecznej opieki zdrowotnej, uprzejmie proszę o przyjęcie
następujqcych wyjaśnień.

Wprowadzenie nocnej i świqtecznej opieki zdrowotnej na podstawie ustawy z dnia 29 października
201'0 r' o zmianie ustawy o świodczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych oroz ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnienioch przystugujqcych cywilnym
niewidomym ofiarom działań wojennych {Dz. U. nr 225, poz. 1'465), która odnosi się do
przypadków nagtego zachorowania |ub nagtego pogorszenia stanu zdrowia świadczeniobiorcy,
miato na ce|u zapewnienie |epszej dostępności oraz jakości przedmiotowych świadczeń, poprzez
to, że Narodowy Fundusz Zdrowia będzie miał mozliwość wyboru najkorzystniejszej z ofert
złozonych W postępowaniu konkursowym, co wpłynie takze na konkurencyjność wśród
świadczeniodawców.

Jak wynikato bowiem z ki|ku|etnich doświadczeń funkcjonowania na dotychczasowych zasadach
nocnej i świqtecznej pomocy |ekarskiej i pielęgniarskiej, świadczeniodawcy - mimo zawartych
umów - nie reaIizowaIi w stopniu zadawa|ajqcym świadczeń w przedmiotowym zakresie' Ponadto
kontro|e przeprowadzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wojewodów na pod|egtych im
terenach wykazaty, ze dostępność do tego rodzaju świadczeń jest ograniczona z uwagi na:

1) brak jednoznacznej informacji o zakresie i podmiotach, które powinny zapewnic
świadczeniobiorcom wskazane świadczenia zdrowotne realizowane poza godzinami
dostępności podstawowej opieki zdrowotnej (w dni powszednie od godziny 18 do 8 rano orazw
dni wolne od pracy i w święta),

f) rca|tzację świadczeń przez |ekarzy i pielęgniarki' ktorzy w tym samym czasie są
zobowiązani do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w innych rodzajach świadczęń
(ratownictwo medyczne lub Szpitalne oddziały Ratunkowe), w ramach odrębnie zawarĘch
umów z Narodowym Fundus zem Zdrowia,

3) wykorzystywanie do wskazanych świadczen zespołów ratownictwa medycznego' co
dodatkowo mozę skutkować ograniczeniem możliwości rea|izacji zadan ratownictwa
medycznego.

W zwiqzku z powyzszym warunki zawierania i reaIizacji umów o udzie|anie świadczeń opieki
zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świqtecznej opieki
zdrowotnej, a także warunki Wymagane od świadczeniodawców zainteresowanych zawarciem
umów o udzie|anie świadczeń opieki zdrowotnej W tym zakresie, zostaty okreś|one przez Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia zarzqdzeniem nr 85/f010/Ds0Z z dnia 23 grudnia 2010 r. w
sprawie określenia warunków zawieronio i reolizocji umów o udzielonie świadczeń opieki
zdrowotnej w rodzoju podstowowa opieka zdrowotno w zokresie nocnej i świqtecznej opieki
zdrowotnej, zmienionym zarzqdzeniem nr 10/20I1'/DsoZ z dnia 28 |utego 20tL r. Zgodnie z

zapisami 5 6 pkt 2 ww. zarzqdzenia, źrod|em stanowiqcym podstawę do okreś|enia wie|kości
populacji na danym obszarze zabezpieczenia (od której za|eŻy |iczba zespołów - jeden |ekarz i

jedna pielęgniarka na każde rozpoczęte 50 tys. osób), sq aktuaIne W chwiIi ogłoszenia
postępowania dane na temat |udności według Głównego Urzędu Statystycznego, tj' Rocznik
Demograficzny. Natomiast w przypadku obszarów mniejszych terytoriaInie niż gmina (np. dzielnica
miasta), dopuszcza się dane pozyskane z właściwych jednostek statystycznych d|a danego obszaru
(urzqd miasta). Na|ezy jednak zaznaczyć, iz obszary zabezpieczenia świadczeń zostały przyjęte
przez poszczególne oddziały wojewódzkie NFZ wytqcznie na potrzeby zawierania umów ze

świadczeniodawcami w zakresie nocnej i świqtecznej opieki zdrowotnej oraz okreś|enia wysokości
ryczattu, natomiast każdy ubezpieczony, bez względu na miejsce zamieszkania, będzie mógł
skorzystać z pomocy, tam gdzie będzie miał najbliżej, a nie jak do tej pory, gdzie pacjent



zobowiqzany był do korzystania z p|acówki wskazanej przez |ekarza podstawowej opieki
zdrowotnej, do którego jest zadek|arowany.

Jednocześnie, odnoszqc się do kwestii dostępności do omawianych świadczeń, uprzejmie
wyjaśniam, izw przypadku nagtego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, zgodnie
z postanowieniami umowy, porady |ekarskie oraz wizyty pielęgniarskie udzie|ane sq również w
miejscu zamieszkania pacjentów. Świadczeniodawca zapewnia także całodobowy dostęp do badań
laboratoryjnych oraz diagnostyki RTG.

Ponadto, świadczeniodawcy reaIizujqcy nocna i świqtecznq opiekę zdrowotnq, w oparciu o

moż|iwości wynikajqce z zarzqdzenia Prezesa NFZ Nr 10/20L1'/DsoZ z dnia 28 |utego fo1'1' r.

zmieniojqcego zorzqdzenie w sprawie określenio warunków zowierania i reolizocji umów o

udzielonie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzoju podstawowa opieko zdrowotna w zakresie
nocnej i świqtecznej opieki zdrowotnej, mogq występować do dyrektora oddziału wojewódzkiego
NFZ z wnioskiem o wyrazenie zgody na zorganizowanie dodatkowego miejsca przyjęć pacjentów,

co przyczyni się niewqtp|iwie do zmniejszenia od|egłości od miejsca zamieszkania pacjenta do
miejsca udzie|ania nocnej i świqtecznej opieki zdrowotnej.
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Dział'ając imieniem Małopolskiej okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych oraz Kolegium Pielęgniarek i Połoznych Rodzinnych oddziaŁ
Małopolski wyrażamy swój sprzeciw wobec praktyk stosowanych przez
Narodowy Fundusz Zdrowia a dotyczących zabezpieczenta Świadczen nocnej
i świątecznej wyjazdowej opieki pielęgniarskiej .

Zrniany organizacyjne wprowadzone przez Narodowy Fundusz Zdrowta
od 1 marca 2oII roku powodują zagrożenie dla zycia i zdrowta pacjentów
poprzez pozostawienia idn bez pomocy w zakresie całodobowej świątecznej
wyjazdowej opieki pielęgniarskiej w domu chorego.
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