
Informacja prasowa dla dziennikarzy 16.12.2010 r. 
 
 
Problem:  
Oddział Mazowiecki NFZ, w oparciu rozporządzenie Ministra Zdrowia (które jest kopią 
wcześniejszego zarządzenia NFZ), kwestionuje kwalifikacje pielęgniarek pracujących w 
Warszawskim Hospicjum dla Dzieci (WHD). W konsekwencji kontrakt został przez NFZ zerwany i 
zostanie podpisany nowy na mniej korzystnych dla WHD warunkach. Fundacja WHD zostanie 
ukarana, mimo że pielęgniarki ukończyły (lub wkrótce ukończą) kurs specjalistyczny „Pediatryczna 
domowa opieka paliatywna” wprowadzony w 2010 roku przez Centrum Kształcenia 
Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. 
 
Komentarz: 
W rozporządzeniu Ministra Z zdrowia (rozporządzenie z sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej) 
http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=383&ml=pl&mi=383&mx=0&mt=&my=635&ma
=013522  wymagane są od pielęgniarek kursy kwalifikacyjne lub specjalizacje, których program nie 
obejmuje wiedzy z zakresu  opieki nad nieuleczalnie chorymi dziećmi lub temat ten traktuje w sposób 
marginalny. 
 
W projekcie nowego rozporządzenia MZ (z sierpnia 2010 r.) 
http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=382&ml=pl&mi=382&mx=0&mt=&my=131&ma
=015900 w wymaganiach dla pielęgniarek, na nasz wniosek, pojawił się kurs specjalistyczny, który 
jako jedyny przygotowuje do opieki nad nieuleczalnie chorymi dziećmi – „Kurs specjalistyczny w 
zakresie pediatrycznej domowej opieki paliatywnej”. 
Dodatkowo w nowym rozporządzeniu MZ został wprowadzony zapis o 2-letnim okresie przejściowym 
(do czasu ukończenia ww. kursu), w którym jedynym wymogiem dla pielęgniarek jest doświadczenie 
w pracy w  hospicjum domowym dla dzieci. 
 
Fundacja WHD, przeprowadziła pierwszą edycję kursu specjalistycznego w zakresie pediatrycznej 
domowej opieki paliatywnej. Kurs ukończyło 25 pielęgniarek z całej Polski, w tym 6 z WHD (pozostałe 
pielęgniarki WHD wezmą udział w drugiej edycji kursu i otrzymają dyplomy w lutym 2011 r.).  
 
Konsekwencje braku podpisu Minister Zdrowia pod nowym rozporządzeniem: 
 

1. NFZ, na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia, podjął decyzję o rozwiązaniu  umowy 
z WHD z dn. 31.12.2010 r.,  

2. NFZ zaproponował postępowanie dodatkowe, na podstawie którego będzie możliwe 
zawarcie umowy ze świadczeniodawcą niespełniającym wymagań dotyczących 
pielęgniarek. Wiąże się to z niekorzystnymi warunkami finansowymi, czyli niższą kwotą 
kontraktu. 

 
Komentarz: Cena za osobodzień (jeden dzień opieki nad jednym dzieckiem) zawsze była zaniżona o ok. 
50%. NFZ płacił 76 zł, a minimalny realny koszt osobodnia wynosi ok. 140 zł. – taka kwota pozwala 
spełnić wymagania NFZ dotyczące zatrudnienia, pracowników, sprzętu etc. 
Koszt osobodnia w WHD w 2009 r. wyniósł 409 zł (zapewniamy wysoki standard opieki). 
 
Wniosek: 
Niezwłoczne podpisanie nowego rozporządzenia przez Ministra Zdrowia rozwiązałoby problem. 
NFZ może zawrzeć umowę z WHD w ramach dodatkowego postępowania tylko raz i wyłącznie na 
rok, zatem rozwiązanie to ma charakter doraźny. Natomiast od 2012 roku zagrożona jest ciągłość 
opieki nad nieuleczalnie chorymi dziećmi, która finansowana jest  ze środków publicznych. 
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Komentarz:  
W sierpniu 2010 r. został opublikowany Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (tzw. 
nowe rozporządzenie) 
W dniu 10 września 2010 odbyła się w Ministerstwie Zdrowia konferencja uzgodnieniowa, dotycząca 
uwag zgłoszonych do zapisów w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia. W spotkaniu wzięli udział 
między innymi: 

Z-ca Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego – pan Piotr Dąbrowski, 
Z-ca Dyrektora Departament Pielęgniarek i Położnych – pani Jolanta Skolimowska, 
Konsultant Krajowy w dziedzinie Medycyny Paliatywnej – dr n. med. Aleksandra 

Ciałkowska-Rysz, 
Konsultant Krajowy w dziedzinie Pediatrii – prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska, 
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Medycyny Paliatywnej, Prezes Polskiego 
Towarzystwa Medycyny Paliatywnej – dr n. med. Jadwiga Pyszkowska, 
Dyrektor NZOZ Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa – lek. med. Tomasz 

Dierżanowski, 
Kierownik Sekcji ds. Opieki Długoterminowej w Narodowym Funduszu Zdrowia – pani 

Krystyna Łakomska. 
 
Podczas spotkania potwierdzono, że kurs specjalistyczny w zakresie pediatrycznej domowej opieki 
paliatywnej daje kwalifikacje wystarczające pielęgniarkom  do pracy w hospicjum dla dzieci. 
 
 
Osoby odpowiedzialne za decyzje w NFZ: 

1. Krystyna Łakomska, Kierownik Sekcji Opieki Długoterminowej NFZ, tel. (22) 572 61 25 
2. Mirosław Jeleniewski, Zastępca dyrektora ds. medycznych MOW NFZ, tel. (22) 582 80 30 

 
Osoby odpowiedzialne za decyzje w Ministerstwie Zdrowia: 

1. Ewa Kopacz, Minister Zdrowia, tel. (22) 634 93 26, (22) 831 23 24 
2. Adam Fronczak, Podsekretarz Stanu, tel. (22) 634 96 18 

 
 
 
Marta Kwaśniewska 
Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci 
Tel. 22 678 16 11, 22 678 17 11, 502 179 387 
 


