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W imieniu Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego oraz Europejskiej Federacji Stowarzyszeń 

Pielęgniarek przy Komisji Europejskiej (EFN) zwracam się do Pana Ministra o rozważenie 

możliwości włączenia usług z zakresu telepielęgniarstwa (telenursing) do Narodowego 

Programu Zdrowia obowiązującego do roku 2015. 

 

Z badań naukowych wynika, że ten rodzaj usługi decydująco obniża koszty świadczeń             

i zwiększa ich dostępność, a przede wszystkim  redukuje zgłaszalność potencjalnych pacjentów 

do pierwszej pomocy zapewniając, zgodnie ze strategią UE, zapewnienie świadczeń jak najbliżej 

miejsca zamieszkania klienta.  

 

Doświadczenia krajów Europejskich wskazują na  konieczność proponowanych przez 

Towarzystwo rozwiązań. W komunikacie ogłoszonym w grudniu 2011 r. przez Departamentu 

Zdrowia Wielkiej Brytanii   i Premier Wielkiej Brytanii - David Cameron – zwrócił uwagę na 

położenie nacisku na rozwój  usług teleinformatycznych w zakresie zdrowa.  

Jak wynika z raportu Departamentu Zdrowia Wielkiej Brytanii, usługi te wpływają 

znacząco na obniżenie wskaźnika umieralności (o 45 %), redukują o 20% konieczność kontaktu 

z oddziałami ratunkowymi, o 15 % zgłaszalność do tychże oddziałów, o  14%  planowe 

przyjęcia do szpitali, a o 14% zmniejsza się okres pobytu pacjenta w szpitalu. 

Jak wskazano w tymże Raporcie nawet o 8 % redukują koszty pobytu pacjenta w szpitalu.  
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Ponadto Dyrektywa w sprawie praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej 

24/2011, art. 58 podkreśla znaczenie nowoczesnych technologii w zapewnieniu ciągłości opieki 

pacjentom. Te elementy przemawiają za uwzględnieniem kryteriów, które są niezbędne  do 

powołania Europejskich Centrów Referencyjnych. 

Dzięki proponowanym narzędziom jakim jest e-pielęgniarstwo możemy zwiększyć jakość 

życia 38 milionów  Polaków.  
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