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Stanowisko w sprawie wzajemnej współpracy pielęgniarki poz i opieki 
długoterminowej domowej 
 
Ustawa z dn. 27 08 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych(Dz. U. z 2008 nr 164 poz. 1027). 
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia  „Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu POZ” (Dz. 
U. Nr139 poz. 1139z dn. 28 08 2009). 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń 
pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U z dnia 14 
grudnia 2009r. Nr 211 poz.1645) 
Świadczenia pielęgnacyjne, lecznicze, rehabilitacyjne, diagnostyczne i profilaktyczne 
pielęgniarka rodzinna realizuje zgodnie z wykazem świadczeń gwarantowanych  

Świadczenia gwarantowane pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej 
obejmują: 

Wizytę realizowaną w domu świadczeniobiorcy, w przypadkach 
uzasadnionych medycznie oraz w warunkach ambulatoryjnych. 

Świadczenia gwarantowane pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej są 
realizowane z zachowaniem następujących warunków: 

1) świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń pielęgniarki 
podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu ich udzielania od poniedziałku do 
piątku, w godzinach pomiędzy 800 a 1800, z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy, zgodnie z harmonogramem pracy świadczeniodawcy, co 
nie oznacza że pracuje 10 godzin tylko 7.35 pomiędzy godz. 8-18 

 2) w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia świadczeniobiorcy, 
świadczenie pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej jest udzielane w 
dniu zgłoszenia; 

3) w pozostałych przypadkach wynikających z zakresu zadań pielęgniarki 
podstawowej opieki zdrowotnej, świadczenia pielęgniarki podstawowej 
opieki zdrowotnej są udzielane w terminie uzgodnionym ze 
świadczeniobiorcą; 



4) świadczenia realizowane na podstawie zlecenia lekarskiego lub 
skierowania są udzielane zgodnie z terminami określonymi w treści zlecenia 
lub skierowania. 

3. Świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej realizowane w 
domu świadczeniobiorcy, w tym również w domu pomocy społecznej, 
odbywają się zgodnie z ustalonym dla świadczeniobiorcy indywidualnym 
planem opieki. 

Pielęgniarka POZ współpracuje z innymi świadczeniodawcami w tym z 
pielęgniarką opieki długoterminowej domowej, jeżeli pacjent ze względu na 
swój stan zdrowia wymaga takiej opieki  

Pielęgniarska opieka długoterminowa jest to opieka nad przewlekle chorymi 
przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach 
lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne 
wymagają systematycznej, intensywnej opieki pielęgnacyjnej udzielanej w 
warunkach domowych. Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach 
opieki długoterminowej udzielane w warunkach domowych, realizowane są 
we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, z pielęgniarką 
podstawowej opieki zdrowotnej oraz z położną podstawowej opieki 
zdrowotnej. 
Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mogą być 
zakwalifikowani świadczeniobiorcy przewlekle chorzy somatycznie i 
psychosomatycznie oraz psychicznie chorzy z wyłączeniem ostrej fazy 
choroby psychicznej, niezdolni do samoopieki i samopielęgnacji, którzy w 
ocenie kartą oceny świadczeniobiorcy uzyskali od 0 do 40 punktów. 
Pielęgniarka opieki długoterminowej realizuje wizyty pielęgniarskie nie 
mniej niż 4 razy tygodniu, przy czym jest dostępna od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8- 20, co również nie oznacza, że pracuje 12 godzin tylko 7. 
35 pomiędzy godz. 8-20 . Ponad to w medycznie uzasadnionych przypadkach 
dostępna jest w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy.  

Zgodnie z powyższym  

Pielęgniarka poz. nie wykonuje świadczeń za pielęgniarkę opieki 
długoterminowej tylko wspiera ją w zakresie dodatkowych wizyt jeśli takie 
są konieczne ze względu na stan chorego np. pacjent wymaga podawania 
iniekcji dwa razy dziennie to pielęgniarka opieki długoterminowej wykonuje 
iniekcje i pozostałe zabiegi wynikające z jej planu pielęgnowania, a 
pielęgniarka poz. wykonuje iniekcje np. wieczorną.    
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