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Stanowisko

XXVIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

z dnia 12 marca 2016 r.

w sprawie zagwarantowania samodzielności w wykonywaniu zawodu pielęgniarki i położnej
realizującej świadczenia zdrowotne w podstawowej opiece zdrowotnej oraz odrębnego
kontraktowania świadczeń w zakresie pielęgniarki poz, położnej poz i pielęgniarki środowiska
nauczania i wychowania.

Delegaci XXVIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek Położnych w Białymstoku
są zaniepokojeni propozycjami przyjętymi przez Zespół do spraw opracowania założeń projektu
ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, a w szczególności dotyczącymi tworzenia "zespołów
lekarsko-pielęgniarskich" oraz tworzenia wspólnych list pacjentów w podstawowej opiece
zdrowotnej do lekarza, pielęgniarki i położnej. Powyższe działania stanowią zagrożenie dla
samodzielności zawodowej oraz ograniczą pacjentom dostęp do pielęgniarki i położnej.

Pielęgniarki i położne mają ustawowo zagwarantowaną odrębność i samodzielność
zawodową, Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2014 r,
poz. 1435 z późno zrn.) określa działania, które należy uznać za wykonywanie zawodu pielęgniarki
i zawodu położnej. Jest to przede wszystkim udzielanie świadczeń zdrowotnych. Natomiast
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń
zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę
albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. Nr 210, poz. 1540) określa świadczenia,
które pielęgniarka albo położna może wykonywać bez zlecenia lekarza, Zwracamy również uwagę, iż
pielęgniarki i położne w określonym zakresie mają prawo samodzielnie ordynować leki zawierające
określone substancje czynne oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym
wystawiać na nie recepty a także ordynować określone wyroby medyczne, w tym wystawiać na nie
zlecenia lub recepty ( art.15a ust l cyt. ustawy).

Delegaci sprzeciwiają się propozycjom zapisu do projektu ustawy o podstawowej opiece
zdrowotnej wspólnej deklaracji wyboru świadczeniodawcy, ponieważ doprowadzą one do likwidacji
samodzielnie funkcjonujących. podmiotów realizujących świadczenia zdrowotne w zakresie
pielęgniarstwa poz, położnictwa poz i pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania. Kierunek
zmian w podstawowej opiece zdrowotnej powinien uwzględniać również prawa pacjenta jako
świadczeniobiorcy i jego prawo do swobodnego wyboru zarówno lekarza poz, pielęgniarki poz oraz
położnej, Samodzielne kontraktowanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki i położne zapewnia
pacjentom profesjonalną i holistyczna opiekę nad rodziną i społecznością lokalną, wysoką jakość
świadczonych usług a przede wszystkim dostępność. Liczba świadczeń zdrowotnych udzielanych
w domu pacjenta przez podmioty pielęgniarskie jest znacznie większa, niż w przypadku podmiotów
prowadzonych i zarządzanych przez innych profesjonalistów.

Zdaniem Delegatów XXVIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku
ustawodawca winien zastosować rozwiązania legislacyjne gwarantujące pielęgniarkom i położnym
utrzymanie samodzielnego funkcjonowania podmiotów wykonujących .działalność leczniczą
w zakresie pielęgniarstwa poz, położnictwa poz i pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania
z zachowaniem prawa do finansowania tych świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych.
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