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Przepraszając za brak udzielenia odpowiedzi na pismo z dnia 31 lipca 2013 r., znak:

ZSS/500/24/2013/EK, uprzejmie wyjaśniam, iż przedmiotowe pismo potraktowane zostało

jako uwaga zgłoszona w ramach konsultacji społecznych do projektu rozporządzenia Ministra

Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych

i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.

Ponadto uprzejmie informuję, iż w wyniku zgłoszonych uwag, w projektowanym

rozporządzeniu, dokonano z udziałem nadzoru merytorycznego, zmian przepisów dotyczących

warunków realizacji nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej.

Obowiązujące obecnie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie

świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach

opieki długoterminowej (Dz. U., poz. 1480), zawiera rozwiązania polegające na zmianie

częstości porad lekarskich oraz wizyt pielęgniarskich i fizjoterapeutycznych w warunkach

domowych, w zależności od stanu zdrowia pacjenta i jego potrzeb zdrowotnych,

z uwzględnieniem czasu trwania wentylacji mechanicznej, mające na celu zwiększenie

dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej.

W przypadku świadczeniobiorców wentylowanych mechanicznie metodą inwazyjną częstość

porad i wizyt pozostała niezrnieniona.

Natomiast częstość porad i wizyt dla świadczeniobiorców wentylowanych metodą nieinwazyjną

uwzględnia trzy grupy pacjentów. W przypadku pierwszej grupy (chorzy wentylowani powyżej

16 godzin na dobę) lekarz, pielęgniarka i fizjoterapeuta udzielają świadczeń analogicznie jak

w przypadku chorych wentylowanych mechanicznie metodą inwazyjną. W drugiej grupie

(chorzy wentylowani od 8 do 16 godzin na dobę), lekarz udziela świadczeń nie mniej niż 1 raz

na dwa tygodnie, pielęgniarka nie mniej niż 1 raz w tygodniu, a fizjoterapeuta nie mniej niż

2 razy w tygodniu. W trzeciej grupie, w przypadku chorych wentylowanych poniżej 8 godzin na



dobę, lekarz i pielęgniarka udzielają świadczeń nie mniej niż raz na kwartał. Przy czym

zaznaczyć należy, iż w powyższych grupach określono jedynie minimalną częstotliwość i ogólną

liczbę porad i wizyt domowych, natomiast maksymalna częstotliwość i ogólna liczba porad

i wizyt jest ustalana indywidualnie w zależności od potrzeb zdrowotnych pacjenta.

Jednocześnie uprzejmie informuję iż fakt zmiany rozporządzenia nie powinien się przenieść

na jakość i zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów, ponieważ każdemu pacjentowi przysługują

także świadczenia gwarantowane z zakresu rehabilitacji leczniczej zgodnie z rozporządzeniem

Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu

rehabilitacji leczniczej (Dz. U., poz. 1522). Świadczenia gwarantowane z powyższego zakresu

realizowane są w warunkach: ambulatoryjnych, domowych, ośrodka lub oddziału dziennego

oraz stacjonarnych. Rehabilitacja przysługuj ąca w ramach opieki długoterminowej nie wyklucza

także, możliwości korzystania ze świadczeń określonych w ww. rozporządzeniu z zakresu

rehabilitacji, w tym rehabilitacji w warunkach domowych.
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