SPOtkANIA Z LUDŹMI MEDYCYNY

sobota

Recepta
odpielęgniaRki
Rozmawiamy z mgr anną Kuszak,
przełożoną pielęgniarek
w Miejskim centrum Medycznym
im. dr. K. jonschera przy
ul. Leczniczej.
 Od 1 stycznia pielęgniarki zgodnie z ustawą będą
mogły wypisywać pacjentom recepty. Jak będzie wyglądało to w praktyce?
– Zmianę wprowadziła ustawa z 11 września bieżącego
roku o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Mówi ona, że w ramach
realizacji zleceń lekarskich
w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji pielęgniarki i położne mające wymagane ustawą wykształcenie mają prawo wystawiać
recepty na leki z wyłączeniem ściśle określonych leków. W naszej przychodni
dziewiętnaście osób spełnia
wymogi ustawy, ale przedtem muszą odbyć stosowne
przeszkolenie.
 Ustawę wprowadzono,
aby ułatwić pacjentom uzyskanie recepty. Czy rzeczywiście tak będzie?
– Z moich obserwacji wynika, że kolejki do lekarzy
pierwszego kontaktu są coraz dłuższe. Często pacjent
zgłasza się do lekarza pierwszego kontaktu z powodu
kończącego się leku, który
wcześniej zlecił mu lekarz, i
nadal powinien go przyjmować. Dopiero po wizycie u
lekarza przypomina sobie,
że zapomniał poprosić o jego przedłużenie. Musiałby
wyznaczyć kolejną wizytę i
tym sposobem kolejka oczekujących jeszcze bardziej by
się wydłużyła. Teraz zostawi
tylko kartkę ze swoimi danymi oraz nazwą leku, a pielęgniarka będzie mogła mu taką receptę wypisać, zaś pacjent odbierze receptę w rejestracji. Prawdopodobnie
kolejki recepturowe do lekarzy POZ się zmniejszą.
 Będziecie panie mogły
wypisać recepty na wszystkie leki?
– Zgodnie z ustawą, nie bę-

dziemy mogły wypisywać recepty m.in. na leki zawierające substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe. Myślę, że po odbyciu szkolenia dotyczącego
wystawiania recept będę
miała większą wiedzę w tym
temacie.
 Ostatnio nasila się moda
na nieszczepienie dzieci.
Tymczasem poradnia, w
której pani pracuje, ma najwyższy odsetek zaszczepionych dzieci w Łodzi. Do jakich sposobów trzeba się
uciekać, aby przekonać wątpiących?
– Do rodziców niezgłaszających się z dzieckiem na
szczepienie, które wynika z
kalendarza szczepień obowiązkowych, wysyłamy
przypomnienie lub dzwonimy, przypominając o zaległym szczepieniu i uzgadniając z rodzicem kolejny
termin. Jeżeli te działania
nie skutkują, pielęgniarki
rodzinne spotykają się z
opiekunem dziecka, aby porozmawiać na temat szczepień. Jeśli rodzice nadal mają wątpliwości, to zapraszamy ich na pogadankę z lekarzem.
Z moich obserwacji wynika,
że rodzice nie zgłaszają się
na szczepienia z powodu zaniedbania, a nie z przyczyn
światopoglądowych. Wystarczy im wytłumaczyć, jakie korzyści ze szczepienia
odniesie dziecko. Nawet jeśli zachoruje po podaniu
szczepionki, to choroba będzie miała lżejszy przebieg.
Moda na nieszczepienie,
która bardzo widoczna jest
na przykład na Wyspach
Brytyjskich, spowodowała,
że wracają do nas choroby, o
których już zdążyliśmy zapomnieć. W latach 50. dzieci
umierały na koklusz. W ko-

lejnych latach dzięki szczepieniom poradziliśmy sobie
z tą chorobą. Teraz koklusz,
podobnie jak odra, powraca.
 Z przeprowadzonego kilka lat temu badania wynika, że zawód pielęgniarki
jest wymieniany na piątym
miejscu wśród pięćdziesięciu najbardziej stresujących zawodów. Stresuje
się pani w równym
stopniu co piloci
samolotów...
– Pacjenci są
coraz bardziej
wyedukowani, znają
swoje prawa i oczekują
zmian w
ochronie
zdrowia.
Trudno
się czasami im dziwić, skoro
przychodzą ze skierowaniem
do specjalisty, chcą być
przyjęci przez
lekarza jak najszybciej, a nie za
kilka tygodni. Czasami dają nam odczuć
swoją niechęć, choć nie my
jesteśmy winne tej sytuacji.
Często pielęgniarka jest pracownikiem, na którego pacjent wylewa wszystkie swoje żale i pretensje.
Pielęgniarki są przemęczone, bo często pracują w kilku miejscach, aby zapewnić
byt rodzinie.
 Tymczasem Polacy w rankingu zawodów pielęgniarkę stawiają wyżej niż lekarza. Zdaniem 78 procent ankietowanych, zawód pielęgniarki godzien jest szacunku i uznania, podczas gdy
zawód lekarza postrzega
tak tylko 71 procent odpytywanych...
– Sądzę, że pacjenci dostrzegają fakt, że jesteśmy wykształcone nie gorzej niż lekarze. Większość pielęgniarek i położnych stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez różne formy

kształcenia, a zarabiają nieadekwatnie do wykształcenia i trudu pracy. Być może
doceniają też, że angażujemy się bezpłatnie w różne
akcje profilaktyczne, w naszej przychodni mamy cykliczne kampanie edukacyj-
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pacjent pyta
– nfz odpowiada
Pacjentka: Czy istnieje możliwość odbioru wyników badań przed
wizytą u lekarza? Mam trudności z uzyskaniem wyników badań
specjalistycznych przed umówioną wizytą kontrolną, na której wyniki te mają być omawiane.
ŁOW NFZ: Tak, wyniki badań są częścią pani dokumentacji medycznej, a
jako pacjent ma pani prawo dostępu do swojej dokumentacji. Można więc
uzyskać wyniki badań laboratoryjnych czy diagnostycznych w każdym momencie, również przed wizytą kontrolną. Niezasadne byłoby uzależnianie
dostępu do wyników badań od zrealizowania wizyty u lekarza, który zlecił
ich wykonanie. Aby otrzymać wyniki badań, należy zwróć się do rejestracji
o udostępnienie ich w formie kopii. Z kopią wyników trzeba udać się na wizytę do lekarza specjalisty. Proszę pamiętać, że placówka może zażądać
opłaty za udostępnienie kopii wyników badań, jednak jej maksymalna wysokość nie przekroczy około 77 gr za jedną stronę dokumentacji medycznej. Jeśli podmiot leczniczy prowadzi dokumentację medyczną w postaci
elektronicznej, może pani też poprosić o kopię wyników badań na elektronicznym nośniku danych. Maksymalna opłata, jaka może być pobrana za
udostępnienie dokumentacji medycznej w tej formie, wynosi około 7 zł 71
gr.
Pacjent: W styczniu mam mieć wykonany zabieg chirurgiczny, ale
w szpitalu dano mi tylko karteczkę, na której jest lista badań, jakie
powinienem wcześniej wykonać. Kto w takim przypadku daje skierowanie?
ŁOW NFZ: Skierowanie na badania przed zaplanowaną operacją wystawia lekarz w szpitalu, w którym wykonana będzie operacja. Szpital jest odpowiedzialny za wykonanie pacjentom zakwalifikowanym do hospitalizacji
koniecznych do podjęcia leczenia badań i konsultacji, szczególnie gdy
związane są one przeprowadzeniem planowej operacji.
Pacjent: W najbliższym czasie czeka mnie poważna operacja.
Chciałbym się do niej przygotować, m.in. zapewnić dostęp do informacji o moim stanie zdrowia partnerce (nie żona). Jak to jej zapewnić, żeby potem nie miała problemów z uzyskaniem informacji?
ŁOW NFZ: Upoważnienie takie może być wyrażone w jakiejkolwiek formie (np. ustnej, pisemnej, notarialnej). W przypadku ustnej formy wskazania osoby upoważnionej do uzyskania pana dokumentacji medycznej, imię
i nazwisko tej osoby powinno zostać odnotowane w dokumentacji. Natomiast pisemne oświadczenie powinno zawierać: pana imię i nazwisko, datę i miejsce sporządzenia oświadczenia, wskazanie, że upoważnia pan
konkretną osobę – z podaniem jej imienia i nazwiska – do uzyskiwania pana dokumentacji medycznej, pana podpis. Pisemne oświadczenie o upoważnieniu danej osoby do uzyskiwania dokumentacji zostanie zamieszczone lub dołączone do pana dokumentacji medycznej.

ne dla pacjentów, wykonujemy wiele bezpłatnych badań.
Martwi mnie, że mój ukochany zawód jest na wymarciu. W systemie brakuje pielęgniarek, coraz częściej absolwentki uczelni medycznych, bardzo dobrze wykształcone w Polsce, wybierają pracę za granicą.
W Polsce średnia wieku pielęgniarek to ponad 50 lat.
Każdego roku z zawodu odchodzi więcej pielęgniarek
niż rozpoczyna pracę. Martwi mnie również, że mamy
coraz mniej czasu dla pacjenta, a coraz więcej pracy
papierkowej. Mam wrażenie, że pacjent jest gdzieś na
szarym końcu. Tymczasem
to on ma być najważniejszy.
LILIANA BOGUSIAK-JÓŹWIAK
fot. grzegorz gałasiński

Pacjent: W styczniu mam operację kręgosłupa. Chciałbym potem
od razu się rehabilitować. Jak powinienem to zorganizować?
ŁOW NFZ: Jeśli po zakończonej hospitalizacji lekarz prowadzący leczenie uzna, że konieczne jest podjęcie działań w celu przywrócenia panu pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności, zdolności do pracy lub poprawy jakości życia, wystawi skierowanie na rehabilitację leczniczą. Skierowanie powinno być wydane razem z kartą informacyjną leczenia szpitalnego, którą otrzyma pan przy wypisie.
Lekarz, który wskazuje na konieczność podęcia rehabilitacji leczniczej decyduje o jej formie – rehabilitacja może być realizowana w trybie ambulatoryjnym, w ośrodku lub oddziale dziennym, w przypadkach tego wymagających w trybie domowym albo w warunkach stacjonarnych. Rehabilitacja
stacjonarna dotyczy tych osób, które w ramach kontynuacji leczenia wymagają kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego
nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego. W zależności od rodzaju schorzenia wyróżnia się kilka typów takiego leczenia – rehabilitację ogólnoustrojową, kardiologiczną, pulmonologiczną lub neurologiczną. W każdym jednak
przypadku muszą istnieć wskazania do rehabilitacji i jednocześnie brak
przeciwwskazań do takiego leczenia, którymi może być np. przeziębienie,
niegojąca się rana pooperacyjna, intensywne leczenie niektórych innych
schorzeń.
Pytania do łódzkiego oddziału NFZ można przesyłać
pod adresem e-mailowym:
l.bogusiak@express.lodz.pl
Można również wysłać je listownie pod adresem redakcji
„Expressu Ilustrowanego”, ul. Skorupki 17/19,
90-532 Łódź,
z dopiskiem: „Pacjent pyta – NFZ odpowiada”.

