
MINISTER ZDROWIA Warszawa .

Stanowisko
dotyczące Stanowisk Okręgowych Izb Pielęgniarek iPołożnych

w sprawie poprawy finansowania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki
w środowisku nauczania i wychowania

W aktualnym stanie prawnym warunki i zakres udzielania świadczeń opieki zdrowotnej nad
dziećmi i młodzieżą reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027,
z późno zm.) oraz akty wykonawcze do ustawy:
1. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń

gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 139, poz. 1139,
z późno zm.) - określające rodzaj i zakres świadczeń profilaktycznych wykonywanych
u dzieci i młodzieży,

2. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji I

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 139 poz. 1133)
- określające organizację profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą
objętymi obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcącymi się w szkołach
ponadgimnazjalnych do ich ukończenia, zwanymi "uczniami".

Zgodnie z przepisami, profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami sprawują: lekarz
podstawowej opieki zdrowotnej (na podstawie deklaracji wyboru złożonej przez
rodziców/opiekunów prawnych dziecka), lekarz dentysta oraz pielęgniarka środowiska
nauczania i wychowania albo higienistka szkolna. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
oraz lekarz dentysta sprawują profilaktyczną opiekę zdrowotną w miejscu określonym
w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Pielęgniarka środowiska nauczania
i wychowania albo higienistka szkolna sprawują profilaktyczną opiekę zdrowotną
w zlokalizowanym w szkole gabinecie profilaktyki zdrowotnej ipomocy przedlekarskiej.

Narodowy Fundusz Zdrowia wskazuje, że postulaty o podwyższenie stawek kapitacyjnych
w finansowaniu świadczeń pielęgniarki szkolnej, są tożsame z postulatami zgłoszonymi przez
środowisko zawodowe pielęgniarek i położnych w okresie konsultacji projektu zarządzenia w sprawie
określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa
opieka zdrowotna na rok 2013 i lata następne. Postulaty te, z uwagi na sytuację finansową Funduszu,
nie mogły zostać rozpatrzone pozytywnie i w bieżącym roku decyzja w ich sprawie nie ulegnie
zmianie. Ponadto, Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że stanowiska w przedmiotowej
sprawie zostały przez Fundusz przyjęte do wiadomości i w miarę posiadanych możliwości
fmansowych, zostaną wzięte pod uwagę przy określaniu warunków finansowania świadczeń na 2014
rok.
Natomiast w kwestii wniosku o dodatkowe, poza stawką kapitacyjną, finansowanie w świadczeniach
pielęgniarki szkolnej, "niektórych świadczeń np. programów profilaktycznych ", Narodowy Fundusz
Zdrowia podkreślił, że przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, nie przewidują
możliwości realizacji przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania programów
profilaktycznych fmansowanych poza stawką kapitacyjną, tym samym nie jest możliwe dodatkowe, I
poza stawką kapitacyjną, fmansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń pielęgniarki
środowiska nauczania i wychowania. l
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