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Zapytanie: 

Ukończyłam w 2002 kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „ Pielęgniarstwa przewlekle chorych i 
niepełnosprawnych” .Obecnie staram się o pracę w zakresie opieki nad człowiekiem 
przewlekle chorym w domu. Pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia nie uznali moich 
kwalifikacji twierdząc ,Ŝe powinnam ukończyć kurs w dziedzinie „Pielęgniarstwa opieki 
długoterminowej . 

W roku 2004 ukończyłam specjalizację i posiadam dyplom i tytuł specjalisty w dziedzinie 
„Pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych” Narodowy Fundusz Zdrowia nie 
uznał moich kwalifikacji twierdząc ,Ŝe moja specjalizacja nie ma zastosowania do zawarcia 
umowy na udzielanie świadczeń pielęgniarskich w zakresie opieki długoterminowej. 

  

 Odpowiedź: 

Program kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwa przewlekle chorych i 
niepełnosprawnych” , podobnie jak program specjalizacji w tej samej dziedzinie został 
opracowany i zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w 1999r. Wszystkie pielęgniarki ,które 
ukończyły kurs kwalifikacyjny w tej dziedzinie otrzymały kompetencje i uprawnienia do 
sprawowania opieki nad pacjentem  chorym przewlekle, niepełnosprawnym wymagającym 
specyficznych dla obecnie nazywanego- opieką długoterminową, obszaru świadczeń 
pielęgniarskich. Specjalista w dziedzinie „Pielęgniarstwa przewlekle chorych i 
niepełnosprawnych” uzyskała specjalistyczne uprawnienia i moŜliwość sprawowania 
specjalistycznej opieki nad pacjentami tego obszaru. W 2004 r zmieniła się nazwa tej 
dziedziny pielęgniarstwa i została zastąpiona nazwą „ opieka długoterminowa „. Program 
szkolenia, zarówno kursu kwalifikacyjnego jak i specjalizacji ,nie uległ zmianie. Podobnie 
jest z zakresem kompetencji i uprawnień , które uzyskuje pielęgniarka po ukończenie kursu 
kwalifikacyjnego jak i uzyskaniu tytułu specjalisty. Zatem , nie uznanie kwalifikacji 
uzyskanych przez pielęgniarki , po ukończeniu zarówno kursu kwalifikacyjnego jak równieŜ 
uzyskanego tytułu specjalisty w dziedzinie „Pielęgniarstwa przewlekle chorych i 
niepełnosprawnych” jako równowaŜnego dla obecnie nazwanej dziedziny „ opieka 
długoterminowa jest błędem. NaleŜy ponownie podjąć rozmowy  z NFZ  kierując się 
niniejszą opinią wydaną w powyŜszej sprawie. 
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