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w sprawie opieki pielęgniarskiej w domach pomocy społecznej
Związek Powiatów Polskich apeluje o zmianę regulacji prawnych w kierunku gwarantującym pensjonariuszom domów pomocy społecznej właściwy poziom opieki
pielęgniarskiej. W domach pomocy społecznej, pomimo iż są placówkami opiekuńczymi
i nie posiadają uprawnień do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, opieka
zdrowotna jest tam koniecznością. Wielu z mieszkańców DPS-ów to osoby chore
i niesamodzielne, często wymagające intensywnych zabiegów pielęgnacyjnych.
Sytuacja zdrowotna pensjonariuszy z reguły ma charakter trwały, co oznacza, że
czasowe umieszczanie tych osób w zakładach opiekuńczo-leczniczych nie jest realnym
rozwiązaniem problemu konieczności zapewnienia właściwej opieki pielęgniarskiej.
Jednostki samorządu terytorialnego podejmują ogromny trud finansowy by zapewnić
mieszkańcom domów jak najlepszą opiekę, jednak z uwagi na ograniczone możliwości
ogromnym problemem jest zapewnienie środków na podwyższenie wynagrodzeń
personelu medycznego. Status pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy
społecznej jest zdecydowanie odmienny od statusu pielęgniarek pracujących
w podmiotach leczniczych. Ich wynagrodzenia nie podlegają finansowaniu ze środków
Narodowego Funduszu Zdrowia, skutkiem czego nie zostały one objęte systemem
podwyżek przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Pielęgniarki zatrudnione
w domach pomocy społecznej nie będą również objęte projektowanymi przepisami
ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników
wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Zwracamy
uwagę, że zakres obowiązków i odpowiedzialności pielęgniarek zatrudnionych
w domach pomocy społecznej jest niejednokrotnie większy niż pielęgniarek zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Nierówności płacowe prowadzą do sytuacji,
w której wykwalifikowana kadra pielęgniarska rezygnuje z pracy w domach pomocy
społecznej, co w praktyce pogarsza sytuację mieszkańców tych domów.
Obecnie toczą się prace nad ustawą o Narodowej Służbie Zdrowia. Przypominamy, że
zgodnie z art. 68 ust. 3 Konstytucji RP władze publiczne są obowiązane do zapewnienia
szczególnej opieki m.in. osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.

Zgodnie z zapowiedziami planowane jest zwiększenie nakładów na finansowanie
świadczeń opieki zdrowotnej. W związku z powyższym zwracamy, się z apelem do
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz do Ministra Zdrowia o wypracowanie
– w porozumieniu z jednostkami samorządu terytorialnego oraz samorządem
zawodowym pielęgniarek – rozwiązania, które pozwoli na finansowanie personelu
medycznego zatrudnionego w domach pomocy społecznej ze środków dedykowanych
finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej.
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