
Uzasadnienie propozycji Projektów Taryf w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych 

w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej 

Polska jest jednym z wielu krajów, w których systematycznie rośnie zapotrzebowanie na opiekę 

długoterminową inną niż w warunkach szpitalnych, co wynika m.in. z: 

 demograficznego starzenia się społeczeństwa, wpływającego bezpośrednio na wzrost liczby osób 

niesamodzielnych i wydłużający się okres pozostawania w tym stanie; 

 sytuacji na rynku pracy, związanych z nią procesów migracyjnych oraz wzrostu mobilności 

przestrzennej ludności i ograniczenia możliwości wywiązania się przez rodzinę z jej funkcji 

opiekuńczych; 

 zmian wielkości i składu gospodarstw domowych, powodujących ograniczenie możliwości 

sprawowania pielęgnacji w ramach rodziny i gospodarstwa domowego; 

 postępującej profesjonalizacja świadczeń pielęgnacyjnych związanej ze stosowaniem technik 

coraz bardziej wymagających uprzedniego przygotowania zawodowego. 

Szczególnie ważnym elementem sytemu opieki długoterminowej jest pielęgniarska opieka domowa, 

gdyż pozwala pacjentom na pozostanie w swoim środowisku. Pielęgniarki realizujące te świadczenia 

obejmują opieką osoby przewlekle chore przebywające w domu, które nie kwalifikują się do leczenia 

stacjonarnego, a ze względu na występujące problemy zdrowotne wymagają systematycznej i 

wzmożonej opieki pielęgniarskiej. Świadczenia te mają na celu przede wszystkim pielęgnację, 

przygotowanie pacjenta i jego rodziny do samoopieki, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie 

radzenia sobie z niesprawnością, pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z 

samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym, edukację zdrowotną świadczeniobiorcy oraz 

członków jego rodziny, pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do 

właściwej pielęgnacji i rehabilitacji świadczeniobiorcy w domu. 

Od wielu lat środowisko eksperckie podnosi kwestię niedostatecznej i nieadekwatnej do zakresu 

realizowanych zadań wyceny świadczeń pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej. Potwierdzają 

to przeprowadzone przez Agencję analizy danych kosztowych z których wynika, iż zarobki pielęgniarek 

realizujących te świadczenia są istotnie niższe niż średnie wynagrodzenie w tej grupie zawodowej, czy 

choćby pielęgniarek wykonujących podobne czynności w ramach hospicjum domowego. 

Wyniki przeprowadzonej analizy rzeczywistych kosztów przekazanych przez świadczeniodawców 

wskazały na wzrost finansowania o 44% za osobodzień w przypadku pacjentów przebywających pod 

różnymi adresami zamieszkania oraz 163,6% za osobodzień w przypadku pacjentów przebywających 

pod tym samym adresem zamieszkania. Z uwagi na fakt, że dominującym kosztem świadczenia jest 

wynagrodzenie pielęgniarki, nie występują zaś koszty leków czy procedur medycznych, uznano, że 

dane finansowo-księgowe są w tym przypadku wiarygodnym i wystarczającym źródłem informacji do 

analiz. W wyliczeniach zaproponowano jedynie korektę polegającą na zstąpieniu wykazanej godzinowej 

stawki pielęgniarki z 15,59 zł na 25,25 (stawka godzinowa wynikająca z analiz w obszarze świadczeń 

realizowanych w hospicjum domowym). 

Przyjęcie taryf w takiej wysokości, przy założeniu realizacji świadczeń na niezmienionym poziomie, 

wiązałoby się ze wzrostem nakładów po stronie płatnika o około 134%. 

W związku z powyższym, starając się zrównoważyć z jednej strony potrzeby wynikające z popytu na 

świadczenia oraz chęć promowania tego obszaru i zachęcanie pielęgniarek do pracy w opiece 

długoterminowej, a z drugiej możliwości płatnika w świetle ograniczonych dostępnych środków, Agencja 

rekomenduje sukcesywne podnoszenie wysokości taryf w ciągu dwóch kolejnych lat. W pierwszym 

okresie proponuje się zwiększenie obecnie obowiązujących taryf o połowę, od 1 stycznia 2018 roku zaś 

uzyskanie docelowego ich poziomu. 

Takie rozwiązanie, jako mniej obciążające budżet płatnika, umożliwi NFZ utrzymanie realizacji 

świadczeń na dotychczasowym poziomie, pozwoli na większą kontrolę nad budżetem. Pozwoli też na 

podjęcie decyzji co do dalszych możliwych przesunięć środków z innych obszarów na sfinansowanie 



ww. zakresu. Istotne również będzie cykliczne monitorowanie zachowań na rynku opieki 

długoterminowej oraz ocena zasadności podjętych kroków w obszarze wyceny świadczeń. 


