
Informacja Pani Marii Matusiak, Przewodniczącej Komisji ds. kontraktowania 
świadczeń zdrowotnych NRPiP, dotycząca propozycji katalogu świadczeń dla 
pielęgniarki poz, położnej poz, pielęgniarki w środkwisku nauczania i wychowania, 
które mogą być dodatkowo finansowane przez NFZ. 

Komisja ds. kontraktowania świadczeń zdrowotnych, działająca przy NRPiP przygotowując się do 
rozmów z Narodowym Funduszu Zdrowia, w sprawie kontraktowania świadczeń zdrowotnych, w wyniku 
pierwszego spotkania zwróciła się do środowiska pielęgniarek i położnych o wskazanie świadczeń 
zdrowotnych, które w ocenie środowiska powinny być dodatkowo finansowane poza stawką kapitacyjną. 
Na podstawie posiadanych zgłoszeń komisja przygotowała propozycje, które na posiedzeniu, w dniu 19 
marca 2013r. zostały zaakceptowane przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych.  

Poniżej przedstawiamy przyjęte propozycje: 

I. Katalog dla pielęgniarki rodzinnej, dodatkowo finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

1. Wywiad środowiskowy, 
2. Wizyty patronażowe u niemowląt ze zwiększoną częstotliwością wizyt (3,4,6,9,12 m-cy), 
3. Profilaktyka chorób cywilizacyjnych w tym: 
- Choroby układu krążenia dla osób powyżej 40 r.ż. 
- Otyłości, 
- Cukrzycy, 
- Gruźlicy / wg zwiększonej stawki – obecnie 4,00 zł., 
4. Przygotowanie pacjenta i rodziny do samoopieki i samopielęgnacji osób po 65 roku życia, 
5. Leczenie ran, 
6. Wykonywanie zleceń od lekarzy specjalistów. 

Dodatkowo: 
7. Wizyty patronażowe powyżej 65 roku życia - współczynnik 3.0,  
8. Podopieczni DPS lub placówki socjalizacyjnej, interwencyjnej lub resocjalizacyjnej – 
współczynnikiem 4,0, 
9. Pacjenci, będący na liście świadczeniobiorców pielęgniarki rodzinnej w miesiącach wzmożonej 
zachorowalności – współczynnik 0,2, 
10. Zwiększenie stawki kapitacyjnej o 25%. 

II. Położne poz - zachowanie aktualnie obowiązujących katalogów. 
1. Zwiększenie stawki kapitacyjnej o 25%. 

III Katalog dla pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, dodatkowo finansowanych przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia. 
1. Czynne poradnictwo nad uczniami z nadwagą, cukrzycą oraz niedożywieniem, 
2. Czynne poradnictwo nad uczniem z nadciśnieniem, 
3. Czynne poradnictwo nad uczniem z wadą postawy, 
4. Fluorkowanie, 
5. Zwiększenie stawki kapitacyjnej do 60,00 zł.,  
6. Zwiększenie stawki za fluorkowanie do kwoty 10,80 zł. 
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