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Pan
Sławomir Neumann
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia

W odpowiedzi na pismo znak MZ-OZG-70-31131-10/EK/13 dotyczące
projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia: w sprawie świadczeń gwarantowanych z
zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz

zmieniającego rozporządzenie w

sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, proszę o
rozważenie przyjęcia poniższych uwag.

I. Dotyczy Załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

1. W części I w ust. 1 w pkt 4 zastąpić wyrażenie "porada patronażowa " wyrażeniem
"wizyta patronażowa w warunkach domowych" .
2. W części III Załącznika nr 1 do rozporządzenia - tabela zawierająca terminy badań
przesiewowych - proponuje się w Lp. 1 kolumna 2 wyrażenie "porada" zastąpić
wyrażeniem "wizyta" oraz dodać "ocena relacji rodzinnych".
Propozycja zmiany jest wynikiem ostatnich tragicznych w skutkach wydarzeń
dotyczących noworodków i niemowląt oraz

zwiększającej się liczby stosowania

przemocy fizycznej wobec dzieci, w tym pobić ze skutkiem śmiertelnym. Wizyta
domowa jest niewątpliwie

bardziej miarodajnym narzędziem do oceny sytuacji

rodziny, w której są dzieci.. Porada udzielana w miejscu wykonywania świadczeń
zdrowotnych, a więc w warunkach dla danej rodziny nienaturalnych, często tylko
jednemu z rodziców, zgłaszajacemu się na wizytę, nie pozwala na ocenę relacji
rodzinnych, wydolności ekonomicznej rodziny, a tym samym

wydolności

opiekuńczej.
3. W części V Załącznika nr 1 - w ust.4 pkt.3

lit. a) wykreślić - "Amiodaroni

hydrochloridum 50 mg/ml i Dopaminum 40 mg/ ml.".
Pozostawienie tych preparatów w składzie zestawu przeciwwstrząsowego w POZ jest
sprzeczne z obwieszczeniem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 31 marca 2011 r., w którym
oba te preparaty oznaczone zostały kategorią "Lz" – tj. stosowane wyłącznie w
lecznictwie zamkniętym. Oznacza to, że podmioty lecznicze udzielające świadczeń
ambulatoryjnych

nie mogą stosować powyższych farmaceutyków w warunkach

lecznictwa otwartego.

II. Dotyczy Załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

W części II - tabela określająca warunki realizacji wizyt patronażowych i badań
przesiewowych :
1) Lp. 1 wykreślić .
Pielęgniarka POZ obejmuje opieką dzieci, które ukończyły 2 m-ce życia.
Do kompetencji pielęgniarki POZ nie należy realizacja szczepień ochronnych, nie
można zatem łączyć terminów wykonywania testów przesiewowych z terminami
szczepień, których pielęgniarka POZ nie realizuje,
2) w Lp. 2 proponuje się wpisanie " 6 m-c życia" wizyta patronażowa pielęgniarki
POZ mająca na celu:
a) ocenę rozwoju psychomotorycznego,
b) monitorowanie realizacji szczepień ochronnych,

c) rozpoznanie problemów zdrowotnych i społecznych rodziny.
Wprowadzenie powyższych zmian spowoduje uporządkowanie zakresu świadczeń
udzielanych przez pielęgniarkę POZ, które będzie zgodne z zakresem świadczeń
realizowanych w ramach umów z NFZ i nie będzie powodować wkraczania w
kompetencje lekarza POZ, który jest odpowiedzialny za szczepienia ochronne, czego
konsekwencją jest wyższy wskaźnik stawki kapitacyjnej w grupach wiekowych
pacjentów podlegających obowiązkowym szczepieniom ochronnym. Za dodaniem
wizyty patronażowej w 6 m-cu życia przemawiają te same argumenty, które
przedstawiono w części dotyczącej lekarskich wizyt patronażowych.
3) w Lp. 4 - wykreślić "określenie współczynnika masy ciała BMI" - jest to analogia
do zakresu działania lekarza POZ, gdzie powyższe zostało wykreślone. Poza tym, za
wykreśleniem przemawiają wytyczne ekspertów WHO, Royal College of Pediatrics,
którzy stwierdzili - cytuję " …BMI nie liczy się dla dzieci poniżej 2 roku życia,
wyniki, które się uzyskuje są bardzo niedokładne.." koniec cytatu.

III. Do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w
sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego uwag nie
wnoszę.
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