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Adresat:

Pani Joanna Walawander
Sekretarz NRPiP

Odpowiedź w sprawie Stanowiska nr 56 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek
i Położnych z dnia 11 stycznia 2022 r.
Szanowna Pani Prezes,
odnosząc się do postulatów przekazanych w ww. Stanowisku, w sprawie zwiększenia wartości
rocznej stawki kapitacyjnej jednostek rozliczeniowych za realizację świadczeń pielęgniarki
podstawowej opieki zdrowotnej, położnej podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki
szkolnej, w tym na funkcjonowanie praktyk pielęgniarskich czy podmiotów podstawowej opieki
zdrowotnej uprzejmie informuję, że zmiany finansowe w tym obszarze świadczeń nastąpią na
podstawie realizacji ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej1, a także rekomendacji Zespołu
do

spraw

zmian

w

podstawowej

opiece

zdrowotnej2,

zatwierdzonych

i przekazanych do realizacji przez Ministra Zdrowia.
Z uwagi na wymogi ustawowe oraz rozpoczęty proces przygotowywania systemu ochrony
zdrowia do pełnego wdrożenia opieki koordynowanej w poz, zadania dotyczące zmian
traktowane są priorytetowo z uwzględnieniem wielu nowych aspektów systemowych, w tym
również finansowych. Z tego względu przewidywane regulacje będą dotyczyły szerszego
kontekstu zadaniowego określającego wartość stawki kapitacyjnej.
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa
sekretariat tel. 22 574 63 68

Telefoniczna Informacja Pacjenta
24 h na dobę 7 dni w tygodniu
e-mail: tip@nfz.gov.pl tel. 800 190 590

Poszczególne zmiany będą wdrażane stopniowo, a finansowanie będzie rosło adekwatnie do
zwiększającego się zakresu zadań związanych z koordynacją opieki nad pacjentami w różnym
wieku, stanie zdrowia i choroby, a także wydolności w samoopiece wg. skali Barthel.
Podstawa prawna:
1. Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1050 ze zm.),
2. Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2021 r. (Dz. Min. Zdrow. poz.49).
Z poważaniem
Bernard Waśko
Zastępca Prezesa ds. Medycznych
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