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OPINIA
w sprawie znaczenia roli PIELĘGNIARKI RODZINNEJ w Systemie Opieki Zdrowotnej

Podstawowa Opieka Zdrowotna jest główną i fundamentalną częścią Systemu Opieki
Zdrowotnej.
Głównymi i równorzędnymi filarami Podstawowej Opieki Zdrowotnej są: lekarz rodzinny i
pielęgniarka rodzinna, a także położna środowiskowo-rodzinna oraz pielęgniarka praktyki.
W celu zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej
powinien współpracować z przedstawicielami innych grup i zawodów, niezbędnych do realizacji
wszechstronnej pomocy dla świadczeniobiorców min.: z pielęgniarką opieki długoterminowej,
fizjoterapeutą, psychologiem, pracownikiem socjalnym.
Kluczową rolę w Podstawowej Opiece Zdrowotnej pełni pielęgniarka rodzinna, która realizuje
funkcje i zadania profilaktyczne, edukacyjne, pielęgnacyjne,diagnostyczne, terapeutyczne i
rehabilitacyjne w środowisku zamieszkania pacjenta.
Wysoki poziom kompetencji oraz samodzielność zawodowa zapewniają świadczenie opieki,
pielęgnacji, edukacji i pozostałych zadań profesjonalnie, sprawnie, zgodnie z oczekiwaniami
podopiecznych, a gwarancją ich uzyskania jest możliwość swobodnego wyboru pielęgniarki oraz
odrębność deklaracji.
Pielęgniarka jest przedstawicielem zawodu zaufania publicznego, ocenianego przez
świadczeniobiorców bardzo wysoko.
Specyfika realizacji zadań pielęgniarki rodzinnej, poprzez pracę z pacjentem, Jego rodziną,
stykanie się z problemami podopiecznych w warunkach domowych, wspieranie i uczestnictwo w
rozwiązywaniu ich na co dzień, jeszcze bardziej wzmacnia tą pozycję i eliminuje niepotrzebne
bariery.
Pielęgniarka rodzinna poprzez stały i najbliższy kontakt z podopiecznym może profesjonalnie
rozpoznać rzeczywiste potrzeby zdrowotne i problemy pielęgnacyjne pacjenta, Jego rodziny, a
także środowiska w którym przebywa, oraz fachowo planować i sprawować opiekę nad całością.

Usankcjonowanie roli pielęgniarki rodzinnej, realizującej zadania w środowisku
zamieszkania świadczeniobiorcy w aktach prawnych jest niezbędne.
Dla zapewnienia realizacji właściwej jakości świadczeń oraz prawidłowego działania Systemu
Opieki Zdrowotnej należy rozdzielić zadania i funkcje pielęgniarki rodzinnej, realizującej zadania
w miejscu zamieszkania podopiecznego oraz pielęgniarki POZ, realizującej zadania w praktyce,
gabinecie zabiegowym, punkcie szczepień.
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