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Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z pełnienia 

funkcji Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego 

za rok 2008.

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

25 października 2002 roku, w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich, § 7 p5,12 

i § 11 p4 (Dz.U.02, 188) przedkładam sprawozdanie dotyczące pielęgniarstwa rodzinnego 

na terenie województwa zachodniopomorskiego.

1. Ocena  ogólna  pielęgniarstwa  rodzinnego:  Sytuacja  pielęgniarstwa  rodzinnego  w 

województwie,  podobnie jak w roku ubiegłym - niezadowalająca z  powodu sposobów 

kontraktowania  świadczeń.  Polityka  OW NFZ nie  sprzyja  zachęcaniu  pielęgniarek  do 

indywidualnego  kontraktowania  świadczeń,  jak  również  nie  sprzyja  zdobywania 

specjalizacji.  Brak  jednoznacznej  definicji  „pielęgniarki  rodzinnej”,  powoduje 

niezrozumienie  i  trudności  w  określaniu  kontraktowanych  świadczeń.  Dnia  10.lutego 

2009 roku na stronie: http://www.nfz-szczecin.pl/kontakt_z_pracownikami_oddzialu.htm. 

widnieje  zapis:  „Każdy  ubezpieczony  ma  prawo  wyboru  lekarza  podstawowej  opieki  

zdrowotnej,  położnej  i  pielęgniarki  środowiskowej  spośród  wszystkich,  którzy  mają  

umowę z NFZ”.  Zapis ten wskazuje, że Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ 

nie  określił  dokładnie  kto  realizuje  świadczenia  pielęgniarskie  w podstawowej  opiece 

zdrowotnej i poradniach lekarza rodzinnego – pielęgniarka rodzinna, pielęgniarka poz czy 

pielęgniarka  środowiskowa?   Do  takiego  stwierdzenia  upoważnia  zapis  na  tej  samej 

stronie:  „Pacjent  ma  prawo zmienić  dwa razy  w roku  kalendarzowym lekarza,  pielęgniarkę,  

położną POZ”. Pielęgniarka POZ udziela świadczeń w miejscu wykonywania praktyki oraz 

poprzez świadczenie  wizyt  domowych.– co jest  całkowicie  sprzeczne z dotychczasową 

ideą  pielęgniarstwa  rodzinnego,  a  nawet  pielęgniarstwa  środowiskowego.  Pielęgniarka 

rodzinna,  pielęgniarka  środowiskowa  udziela  świadczeń  przede  wszystkim  w  miejscu 

zamieszkania (środowisku) świadczeniobiorcy. 
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Kontynuowana  jest  praktyka  podpisywania  przez  pacjentów  deklaracji  do  pielęgniarki 

podstawowej  opieki  zdrowotnej  bez  wskazania  nazwiska  pielęgniarki,  stąd  same 

zainteresowane nie są w stanie określić wieku pacjentów. Rozpoznawanie nowych środowisk 

w NZOZ-ach Lekarskich i podstawowej opiece zdrowotnej są sporadyczne lub nie odbywają 

się, a wizyty w domu rodzinnym dziecka do 1 roku życia są sporadyczne. 

Prognoza  zapotrzebowania  na  usługi zdrowotne  w  pielęgniarstwie  rodzinnym:  w 

województwie zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne realizowane przez  pielęgniarki 

rodzinne będzie wzrastać ze względu na proces starzenia się społeczeństwa. Zainteresowanie 

ukończeniem kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego w roku 2008 i 

2009 wzrasta z uwagi na podnoszenie kwalifikacji przez pielęgniarki zatrudnione w domach 

pomocy społecznej.

2. Kształcenie podyplomowe: Na terenie województwa zachodniopomorskiego:

1) Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek w roku 

2009 organizują:

a) Gospodarstwo  Pomocnicze  przy  Zachodniopomorskim  Centrum  Organizacji  i 

Promocji Zdrowia w Szczecinie i w Koszalinie

b) Ośrodek Kształcenia EzA

c) Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych

2) Specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek organizują:

a) Gospodarstwo  Pomocnicze  przy  Zachodniopomorskim  Centrum  Organizacji  i 

Promocji Zdrowia w Szczecinie i w Koszalinie

b) Ośrodek Kształcenia EzA

Liczba osób, które ukończyły formy kształcenia podyplomowego w   2008 roku  :  

1. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek:

a. w ZCOiPZ ukończyło – 36 osób

b. w Ośrodku Kształcenia EzA – 37 osób

Razem 73 osoby ukończyły kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek”.
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Opinie konsultanta dotyczące realizacji celów kształcenia:

a. Program  nauczania  był  realizowany  w  pełni,  odpowiadał  wymogom  CKPPiP.  Staże 

odbywały się zgodnie z programem.

b. Zabezpieczenie miejsc w pełni odpowiada zapotrzebowaniu na kształcenie specjalizacyjne 

w województwie  zachodniopomorskim.  Informacje  o  planowanej  realizacji  kształcenia 

podyplomowego umieszczane są na stronach www ośrodków kształcenia i Okręgowych 

Izb Pielęgniarskich, a także rozsyłane do ZOZ-ów. 

c. Koszty  kształcenia  podyplomowego  na  kursach  kwalifikacyjnych  i  specjalistycznych 

wymaganych  przy kontraktowaniu przez NFZ o/Szczecin świadczeń pielęgniarki poz bez 

względu na rodzaj zatrudnienia w większości przypadków pokrywają pielęgniarki. 

Zapotrzebowanie na kształcenie podyplomowe na rok 2009:

Obserwuje  się  obniżenie  zainteresowania  specjalizacją  w  dziedzinie  pielęgniarstwa 

rodzinnego.  Jak  w  roku  poprzednim  Organizatorzy  uzależniają  dotrzymanie  terminu 

rozpoczęcia form kształcenia od ilości zgłoszeń. 

Planowana liczba miejsc w 2009 roku:

a. na kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego  – 25 osób

b. na kursie kwalifikacyjnym Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek – 105 osób

Razem – 130 miejsc planowanych

3. Stan osobowy:

Aktualna liczba pracujących pielęgniarek POZ z kwalifikacjami pielęgniarki rodzinnej na 

terenie  województwa  zachodniopomorskiego  według  danych  Zachodniopomorskiego 

Oddziału  Narodowego Funduszu Zdrowia  w Szczecinie  (listopad  2008 roku)  wynosi  700 

osób zatrudnionych  na  zasadzie  umowy  o  pracę,  umowy  cywilno-prawnej  w  NZOZ 

Lekarskich, kontraktach z NFZ o/Szczecin oraz NZOZ Pielęgniarskich (mniej o 13 osób w 

porównaniu do roku ubiegłego). 

a) NZOZ pielęgniarek środowiskowych – 10 (dane z dnia 1. czerwca 2008 r.) 

b) Indywidualne praktyki pielęgniarki środowiskowej – 42; 

c) Indywidualna pielęgniarka środowiskowa i szkolna - 1
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Liczba pacjentów zadeklarowanych do jednej pielęgniarki poz - średnio 2750 osób, ale tak 

jak w poprzednim roku w NZOZ-ach Lekarskich pielęgniarki  nie mają określonej imiennej 

listy zadeklarowanych świadczeniobiorców, stąd nie znają dokładnej liczby pacjentów, nie są 

w stanie określić grup wiekowych pacjentów.  

3.  Ocena  programów  zdrowotnych realizowanych  przez  pielęgniarki  poz.  Pielęgniarki 

realizują  program  profilaktyki  gruźlicy.  Dane  statystyczne  OW  NFZ  w  Szczecinie  nie 

pozwalają na rzetelną ocenę realizacji przez pielęgniarki programów profilaktycznych. 

4. Współpraca ze środowiskiem: 

a) Kontakty  ze  środowiskiem  utrzymywane  są  poprzez  udział  w  naradach  kadry 

kierowniczej  POZ i  NZOZ, członkostwo w Komisji  Nadzoru przy SIPiP,  prowadzone 

kontrole i wizytacje w Indywidualnych praktykach pielęgniarki rodzinnej. 

b) Współpracuję  z  Gospodarstwem  Pomocniczym  przy  Zachodniopomorskim  Centrum 

Organizacji  i  Promocji  Zdrowia  w  Szczecinie  i  z  Ośrodkiem  Kształcenia  EzA  w 

Szczecinie. Biorę czynny udział w kształceniu podyplomowych pielęgniarek. Prowadzę 

zajęcia  na  kursie  kwalifikacyjnym  dla  pielęgniarek  rodzinnych  oraz  szkoleniu 

specjalizacyjnym.  Na  bieżąco  kontroluję  dokumentację  kształcenia  podyplomowego, 

hospituję zajęcia

c) Studentki  studiów  niestacjonarnych  drugiego  stopnia  kierunek  pielęgniarstwo  WNoZ 

PAM  w  Szczecinie  w  ramach  projektu  dydaktycznego  realizowanego  pod  moim 

kierunkiem zorganizowały:

- dwie edycje warsztatów na temat profilaktyki odleżyn dla pielęgniarek pracujących w DPS, 

środowiskowo-rodzinnych i pielęgniarek pracujących w SPSK-2 w Szczecinie. 

- Warsztaty profilaktyki i leczenia cukrzycy dla pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych dla 

80 osób.  Sprawozdania z realizacji projektów zostały opublikowane w czasopiśmie SIPiP 

Wiadomości w czepku.
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Uwagi i wnioski: 

1. Realizacja  świadczeń  pielęgniarki  rodzinnej  w  środowisku  zamieszkania 

świadczeniobiorców napotyka na trudności ze  względu na sposób kontraktowania 

świadczeń medycznych przez OW NZOZ. 

2. Opieka środowiskowa jest niewystarczająca, pielęgniarki wykonują najczęściej zlecenia 

lekarskie,  brak  jest  planowej,  systematycznej  zgodnej  z  procesem  pielęgnowania 

pielęgniarskiej opieki środowiskowej. 

3. Obserwuje się dysproporcje w uposażeniu pielęgniarek zatrudnionych na takich samych 

zasadach w różnych  NZOZ Lekarskich,  różnice  te  zauważalne  są  pomiędzy dużymi  i 

małymi miastami. 

4. Pracodawcy w większości  nie  chcą  pokrywać  kosztów zdobywania  przez  pielęgniarki 

POZ kwalifikacji niezbędnych do realizacji świadczeń kontraktowanych z NFZ. 

Konsultant Wojewódzki 

w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego

dr Bożena Mroczek
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