Warszawa, 27 lipca 2018

IK: 1387721.DS
Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

w odpowiedzi na interpelację nr 23561, Pana Andrzeja Matusiewicza, Posła na Sejm
RP, w sprawie niemożności zakontraktowania przez zakłady opiekuńczo-lecznicze osób
na stanowisku opiekun medyczny, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego wyjaśnienia.
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r.
w sprawie

świadczeń

gwarantowanych

z

zakresu

świadczeń

pielęgnacyjnych

i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U z 2015 r, poz. 1658),
w zakładach opiekuńczo-leczniczych, w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych – dla
dzieci, dorosłych oraz dla osób wentylowanych mechanicznie, dopuszcza się możliwość
realizacji świadczeń przez osobę, która:
a) rozpoczęła przed dniem 1 września 2012 r. i ukończyła zasadniczą szkołę
zawodową publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej lub
b) rozpoczęła po dniu 31 sierpnia 2012 r. i ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy
lub ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach
szkoły publicznej i uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
w zawodzie opiekun medyczny, posiadająca kwalifikacje do wykonywania
czynności w zakresie podstawowej pielęgnacji chorych i osób niesamodzielnych,
zwaną dalej "opiekunem medycznym".
Jednocześnie uprzejmie informuję, iż na poziomie rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert
w postepowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
(Dz. U. poz. 1372, z późn. zm.), jako warunek punktowany w załączniku nr 3 – Wykaz

szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz
przypisaną im wartością w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach
opieki długoterminowej, w przedmiotach postępowania lp. 1–4, wskazany jest opiekun
medyczny – równoważnik co najmniej 1 etatu na 10 łóżek.
Podsumowując powyższe, uprzejmie wyjaśniam, iż w świadczeniodawca, musi spełniać
minimalne wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych
w ramach opieki długoterminowej. Przy czym należy zauważyć, iż to kierownik podmiotu
odpowiada za jakość i bezpieczeństwo pacjenta oraz dostosowanie zasobów kadrowych
do

potrzeb

zdrowotnych

osób

wymagających

świadczeń

z

zakresu

opieki

długoterminowej i może zatrudniać opiekuna medycznego, jak personel wspomagający
pracę pielęgniarek.
Jednocześnie mając na względzie dokument: „Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa
i położnictwa w Polsce”, w którym w obszarze V – nowy zawód medyczny, jako zawód
pomocniczy dla zawodu pielęgniarki w systemie opieki zdrowotnej, wskazano, że ze
względu na rozwój medycyny oraz wynikające z tego zmiany standardów świadczenia
opieki zdrowotnej, zmiany w systemie kształcenia zawodowego pielęgniarek i położnych,
a także zmiany demograficzne zachodzące w społeczeństwie, generujące wzrost
obowiązków i konieczność przyjęcia nowych ról zawodowych przez pielęgniarki
i położne, zasadne jest dookreślenie roli personelu pomocniczego – opiekuna
medycznego.
Kończąc niniejszą odpowiedź pozwolę sobie zapewnić Pana Marszałka, iż Ministerstwo
Zdrowia podejmuje wszelkie możliwe działania mające na celu zwiększenie dostępu
pacjentom do skutecznych technologii medycznych, metod leczenia jak i farmakoterapii,
zmierzając do wypracowania modelowych rozwiązań, które poprawią jakość
i dostępność opieki zdrowotnej, jak również do wprowadzenia zmian, które pozwolą
na odciążenie personelu pielęgniarskiego przez zawód opiekuna medycznego.
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