Podstawowa opieka zdrowotna
Realizacja działań profilaktycznych
i edukacyjnych.

Warszawa, 25 kwietnia 2016 roku

Szczegółowe podstawy prawne
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 roku w sprawie
zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej,
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie
organizacji profilaktycznej opieki nad dziećmi i młodzieżą,
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Lekarz POZ
1) identyfikuje czynniki ryzyka oraz zagrożenia zdrowotne świadczeniobiorcy,
a także podejmuje działania ukierunkowane na ich ograniczenie;
2) koordynuje wykonanie i dokonuje kwalifikacji do obowiązkowych
szczepień ochronnych świadczeniobiorcy oraz zapewnia wykonywanie
szczepień, zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz informuje o szczepieniach
zalecanych;
3) uczestniczy w realizacji programów profilaktycznych;
4) prowadzi systematyczną i okresową ocenę stanu zdrowia w ramach badań
przesiewowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

Pielęgniarka POZ – zadania w zakresie edukacji i profilaktyki
1) rozpoznawanie, ocenę i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym u świadczeniobiorców;
2) rozpoznawanie potrzeb pielęgnacyjnych i problemów zdrowotnych świadczeniobiorców;
3) prowadzenie edukacji zdrowotnej;
4) prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia;
5) monitorowanie rozwoju dziecka zgodnie z odrębnymi przepisami;
6) realizację programów zdrowotnych i profilaktyki chorób;
7) prowadzenie działań profilaktycznych u świadczeniobiorców z grup ryzyka zdrowotnego;

8) organizacja grup wsparcia;
9) profilaktyka chorób wieku rozwojowego;
10) edukacja w zakresie obowiązkowych szczepień ochronnych oraz informacje o szczepieniach
zalecanych.

Położna POZ – zadania w zakresie edukacji i profilaktyki
1) edukacja w zakresie prozdrowotnego stylu życia kobiety;
2) przygotowanie do porodu, z uwzględnieniem porodu rodzinnego;
3) poradnictwo w zakresie higieny odżywiania w okresie połogu;
4) poradnictwo w zakresie pielęgnacji i prawidłowego żywienia noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca
życia;
5) poradnictwo laktacyjne i promowanie karmienia piersią;
6) kształtowanie postaw rodzicielskich;
7) edukacja i udzielanie porad w zakresie powrotu płodności po porodzie, metod regulacji płodności;
8) profilaktyka chorób ginekologicznych i patologii położniczych;
9) edukacja kobiety we wszystkich okresach życia w zakresie prowadzenia samoobserwacji oraz podejmowania
działań w celu wczesnego wykrywania i likwidacji czynników ryzyka nowotworowego;
10) edukacja w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz chorobom przenoszonym drogą płciową;
11) profilaktyka chorób wieku rozwojowego;

12) edukacja w zakresie szczepień ochronnych.

Sposób odrębnego finansowania profilaktyki w podstawowej
opiece zdrowotnej (POZ).
1. Porada lekarza POZ w ramach realizacji profilaktyki Chorób Układu
Krążenia.
2. Wizyta pielęgniarki POZ w ramach realizacji profilaktyki gruźlicy.
3. Wizyta położnej POZ związana z edukacją przedporodową dla kobiet od 21
tygodnia ciąży.
4. Wizyta patronażowa położnej POZ realizowana do ukończenia 6 tygodnia
życia dziecka.
5. Świadczenia pielęgniarki szkolnej udzielane w ramach grupowej profilaktyki
fluorkowej w klasach I-VI szkół podstawowych.

Liczba zrealizowanych świadczeń profilaktyki w podstawowej
opiece zdrowotnej (POZ) w 2015 roku.
Nazwa świadczenia

Świadczenie w ramach profilaktyki chorób układu krążenia

Liczba zrealizowanych świadczeń w 2015 roku

71 344

Świadczenie w ramach profilaktyki gruźlicy

228 647

Świadczenie w ramach edukacji przedporodowej

993 136

Świadczenie patronażowe położnej POZ

1 456 088

Świadczenie pielęgniarki szkolnej udzielane w ramach grupowej
profilaktyki fluorkowej w klasach I-VI szkół podstawowych

2 532 356

Koszty odrębnego finansowania profilaktyki w podstawowej
opiece zdrowotnej (POZ) w 2015 roku.
Nazwa świadczenia

Koszt świadczeń w 2015 r. (w PLN)

Świadczenia lekarza poz w ramach realizacji profilaktyki Chorób Układu Krążenia

3 407 760

Świadczenia pielęgniarki poz w ramach realizacji profilaktyki gruźlicy

1 125 820

Świadczenia położnej poz w ramach edukacji przedporodowej

30 787 216

Świadczenia położnej poz w ramach wizyt patronażowych

37 858 288

Świadczenie pielęgniarki szkolnej udzielane w ramach grupowej profilaktyki fluorkowej w klasach I-VI szkół
podstawowych

11 604 806

