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Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

Szanowna Pani Prezes.
W nawiązaniu do pism znak: NIPiP-NRPiP-DM.0025.96.2020.JP z dnia 14.05.2020 r. 
i znak: NIPiP-NRPiP-DM.0025.114.2020.JP z dnia 17.06.2020r. w sprawie rozliczenia 
świadczenia – edukacja przedporodowa, realizowanego przez położną podstawowej 
opieki zdrowotnej z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych 
systemów łączności,  uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.

Kwestia utrzymania dotychczasowego sposobu rozliczania i finansowania świadczeń 
położnej podstawowej opieki zdrowotnej w celu zabezpieczenia ciągłości opieki była 
przedmiotem wyjaśnień z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
Narodowy Fundusz Zdrowia podtrzymuje swoje stanowisko, iż udzielanie świadczeń 
związanych z edukacją przedporodową możliwe jest w ramach teleporad i w przypadku 
kiedy świadczeniodawca udziela świadczeń położnej podstawowej opieki zdrowotnej 
poprzez teleporady, są one finansowane w ramach stawki kapitacyjnej. 
Równocześnie Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że z ponad 500 milionów 
złotych, które przeznaczane są w ciągu roku na finansowanie świadczeń położnych 
podstawowej opieki zdrowotnej, 17% to środki, które uzyskują położne podstawowej 
opieki zdrowotnej w ramach udzielania wizyt patronażowych oraz związanych 
z edukacją przedporodową (finasowanie zadaniowe). Finansowanie kapitacyjne stanowi 
podstawę finansowania położnych podstawowej opieki zdrowotnej. Wskazywana liczba 
podopiecznych zadeklarowanych do położnej podstawowej opieki zdrowotnej - 6 600 
osób była określona przy udziale ekspertów, w tym Instytutu Matki i Dziecka. Taka liczba 
podopiecznych miała zapewnić bezpieczeństwo finansowe prowadzonych przez 
położne podstawowej opieki zdrowotnej działalności oraz uwzględniała obciążenie pracą 
i koszty udzielania świadczeń nad wskazywaną populacją. Poza tym sprawowanie opieki 
nad podopiecznymi przez położne podstawowej opieki zdrowotnej nie jest ograniczone 
wyłącznie do opieki okołoporodowej (około 380 000 porodów rocznie). Położne 
podstawowej opieki zdrowotnej comiesięcznie przedkładają do Narodowego Funduszu 
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Zdrowia ponad 16 milionów deklaracji wyboru dokonanego przez pacjentki, 
które podlegają rozliczeniu i finansowaniu.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w związku ze stopniowym łagodzeniem obostrzeń 
związanych z profilaktyką rozprzestrzeniania się koronawirusa, zostały zaktualizowane  
„Zalecenia w stanie epidemii wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19 
dla położnych rodzinnych/położnych podstawowej opieki zdrowotnej”, które umożliwiły 
udzielanie świadczeń w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, przy zachowaniu 
wszystkich możliwych i dostępnych środków ochrony osobistej. Taka forma realizacji 
świadczeń położnej podstawowej opieki zdrowotnej w odniesieniu do wizyty położnej 
podstawowej opieki zdrowotnej w edukacji przedporodowej, finansowana jest 
na dotychczasowych zasadach. 
Przedmiotowe zalecenia opublikowane są na stronie Ministerstwa Zdrowia: 
https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dla-poszczegolnych-zakresow-i-rodzajow-
swiadczen. 

Niezależnie od powyższego informuję, że w ustawie z dnia 16 kwietnia 2020r. 
o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 
SARS-COV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695), zostały wprowadzone regulacje prawne 
art. 2 - 12, w których określono zasady, warunki oraz tryb oferowania przedsiębiorcom, 
na zasadach rynkowych, wsparcia niezbędnego dla utrzymania i kontynuacji 
prowadzonej działalności gospodarczej, zagrożonej na skutek ekonomicznych 
następstw dla przedsiębiorcy, wynikających z wprowadzonych na podstawie odrębnych 
przepisów zakazów oraz ograniczeń w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania 
zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzeniania się choroby wywołanej tym 
wirusem (COVID-19). W art. 5 określono, że przedsiębiorcy, którzy w związku 
z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii znaleźli 
się w trudnej sytuacji finansowej, mogą ubiegać się o udzielenie im wsparcia, 
na zasadach i w trybie określonych w ustawie. Wielkość oraz rodzaj wsparcia 
są uzależnione od faktycznych skutków finansowych, jakie przedsiębiorca poniósł 
na skutek ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, jak również 
skali prowadzonej działalności. 

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Józefa Szczurek-Żelazko
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