
 
Stanowisko 

Komisji  Rodziny i Polityki Społecznej  

oraz Komisji Zdrowia Senatu RP 

z dnia 20 października 2009 r.  

w sprawie warunków kontraktowania opieki pielęgniarskiej w domach 

pomocy społecznej na 2010 r. 

 

Komisje zgodnie uznały, Ŝe w świetle ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych opieka 

pielęgniarska jest usługą naleŜną i gwarantowaną wszystkim ubezpieczonym, w tym takŜe 

mieszkańcom domów pomocy społecznej. Opieka pielęgniarska w domach pomocy musi 

odpowiadać potrzebom osób tam przebywających tzn. powinna być zabezpieczona ciągłość 

opieki dla mieszkańców cięŜko i obłoŜnie chorych oraz osób głęboko upośledzonych 

i chorych psychicznie. Bezpieczeństwo zdrowotne tych osób wymaga, aby opieka 

pielęgniarska obejmowała takŜe noce i dni wolne od pracy. Usługi te powinny być opłacone 

ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Komisje uwaŜają, Ŝe zarówno Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. 

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych 

w ramach opieki długoterminowej, jak i odnoszący się do niego projekt zarządzenia Prezesa 

NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia 

pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej wprowadzają tak daleko idące 

ograniczenia moŜliwości kontraktowania usług opieki długoterminowej dla mieszkańców 

domów pomocy, Ŝe usługami pielęgniarskimi objęci zostaną jedynie nieliczni mieszkańcy 

DPS, zwłaszcza w domach dla osób upośledzonych umysłowo i chorych psychicznie. 

Warunki zawarte w/w przepisach nie dają moŜliwości skorzystania z naleŜnych i absolutnie 

niezbędnych usług pielęgniarskich nawet osobom bardzo cięŜko chorym i upośledzonym. 

Istnieje powaŜne niebezpieczeństwo, Ŝe prawa tej grupy ubezpieczonych nie będą w takich 

warunkach respektowane. 

Komisje wzywają Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

oraz Prezesa NFZ do takiej zmiany przepisów, aby dały one moŜliwość sfinansowania opieki 

pielęgniarskiej w domach pomocy na poziomie adekwatnym do stanu zdrowia i niezbędnego 

poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego przebywających tam mieszkańców. 

Komisje zobowiązują się ponownie rozpatrzyć informację resortów nt. 

zagwarantowania odpowiedniej do potrzeb opieki pielęgniarskiej w domach pomocy 

społecznej w terminie do 15 listopada 2009 r. 

Komisje upowaŜniają i zobowiązują przewodniczących Komisji do monitorowania 

przebiegu prac nad zmianą przepisów  oraz – w razie potrzeby - współdziałania w ich 

tworzeniu. 
 
 


