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Program opieki medycznej nad osobami mającymi dodatni wynik
COVID-19 jest bardzo realnym narzędziem walki z dużą liczbą
zgonów, którą odnotowaliśmy w ostatnich dwóch tygodniach –
powiedział w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski.
Celem programu #DomowaOpiekaMedyczna jest zdalne monitorowanie
stanu zdrowia pacjentów.
Szef resortu nauki Adam Niedzielski poinformował na
poniedziałkowej konferencji prasowej, że program opieki
medycznej nad osobami mającymi dodatni wynik COVID-19 zmienił
się, bo resort dokonał jego oceny po dwóch tygodniach
działania.
“Ten program tak naprawdę, i to jest najważniejsze dzisiaj
stwierdzenie, jest bardzo realnym narzędziem walki niestety z
dużą liczbą zgonów, którą odnotowaliśmy w ostatnich dwóch
tygodniach” – zaznaczył Niedzielski. Powiedział, że lekarze
zwrócili uwagę na to, iż pacjenci za późno trafiają do
szpitala.
“Odkładamy na ostatni moment to, kiedy potrzebujemy
interwencji medycznej, takiej bardziej specjalistycznej,
szpitalnej. Karetki są wzywane zbyt późno” – dodał.
“Żeby dobrze trafić w początek tego procesu (leczenia – PAP)

chcemy, żeby wszyscy pacjenci w Polsce, którzy mają dodatki
wynik byli objęci właśnie taką domową opieką medyczną, żeby
mieli szansę, mieli możliwość trafić do szpitala w odpowiednim
momencie, kiedy te terapia, kiedy te środki będą
najskuteczniejsze” – mówił. Dodał, że chciałby, aby wszyscy
Polacy mieli zapewnioną taką dostępność.
“Zdecydowaliśmy się razem z panem premierem Mateuszem
Morawieckim, że taka dostępność do pulsoksymetru od państwa
dla obywatela będzie zapewniona dla każdego, kto ma dodatni
wynik testu COVIdowego”.
W czasie poniedziałkowej konferencji prasowej Niedzielski
zaprezentował również film promujący program domowej opieki
medycznej nad osobami mającymi dodatni wynik COVID-19. W
filmie poinformowano, że jeśli ktoś jest zarażony
koronawirusem to może liczyć na całodobową opiekę medyczną w
domu. Aby było to możliwe, należy wypełnić formularz na
stronie internetowej resortu zdrowia lub poprosić lekarza POZ
o zgłoszenie. Wówczas zainteresowany otrzyma pulsoksymetr –
wynika z zaprezentowanego filmu.

Niedzielski: osoby powyżej 55 roku życia z
koronawirusem będą automatycznie zakwalifikowane
do programu #DarmowaOpiekaMedyczna
Do programu #DarmowaOpiekaMedyczna można będzie dołączyć po
wypełnieniu formularza na stronie MZ lub przez lekarza POZ –
powiedział w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski.
Wyjaśnił, że osoby powyżej 55. roku życia z dodatnim wynikiem
na COVID-19 zostaną automatycznie zakwalifikowane do programu.
Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Niedzielski
wyjaśnił, na czym będzie polegać program opieki medycznej nad
osobami
mającymi
dodatni
wynik
COVID-19
#DarmowaOpiekaMedyczna, z wykorzystaniem pulsoksymetru.
Szef resortu zdrowia podkreślił, że w programie chodzi o to,
aby “opieka z pulsoksymetrem jak najmniej przeszkadzała

pacjentom w codziennym życiu”.
Niedzielski zaznaczył, że “pulsoksymetry przekazywane
obywatelom łączą się system Bluetooth z telefonem komórkowym,
automatycznie zapisują wyniki z pomiarów i przesyłają je do
centrum monitoringu”.
Minister zdrowia objaśnił działanie programu z wykorzystaniem
aplikacji PulsoCare. “Program jest przeznaczony dla wszystkich
Polaków, którzy otrzymali dodatni wynik na koronawirusa” –
przekazał Niedzielski.
W przypadku osób powyżej 55. roku życia nastąpi automatyczna
kwalifikacja do programu. Osoby te po otrzymaniu dodatniego
wyniku na koronawirusa otrzymają na podany numer telefonu
komórkowego SMS-a. Do tych osób zostanie wysłana paczka z
pulsoksymetrem, a dostarczy ją Poczta Polska w ciągu 24 godzin
– wyjaśnił Niedzielski.
Natomiast w przypadku osób poniżej 55 roku życia, to mogą się
one zarejestrować albo na stronie internetowej Ministerstwa
Zdrowia przez specjalny formularz (www.gov.pl/koronawirus)
albo przez tradycyjną ścieżkę – lekarzy POZ. “Wtedy proces
rejestracji będzie robiony w przychodni, gdzie przyjmuje
lekarz rodzinny” – dodał szef resortu zdrowia.
Niedzielski wyjaśnił, że po otrzymaniu pulsoksymetru, pacjent
instaluje na swoim smartfonie aplikację PulsoCare, i dokonuje
pomiaru. “Aplikację można pobrać ze sklepu Google’a i Apple’a.
Żeby ją uruchomić, trzeba będzie otrzymać specjalny kod po
rejestracji” – podkreślił. “Dane z pomiaru trafiają do lekarza
i konsultanci monitorują wyniki. W razie konieczności wzywają
pogotowie ratunkowe. Po zakończeniu programu z pulsoksymterem,
urządzenie należy zwrócić, a odbierze je Poczta Polska” –
powiedział Niedzielski.
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Najpóźniej do 17 grudnia personel medyczny zaangażowany w
leczenie chorych na Covid-19 otrzyma dodatki do wynagrodzenia
– zapewnił w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski.
Dodał, że zwiększone wynagrodzenia są naliczane od początku
listopada.
Szef resortu zdrowia podczas konferencji prasowej odniósł się
do kwestii wypłaty dodatków do wynagrodzenia dla medyków
zaangażowanych w leczenie chorych na Covid-19. Minister
podkreślił, że chce zdementować kilka “fake newsów”, które
pojawiły się w ostatnim czasie na ten temat.
Niedzielski zapewnił, że wszystkie osoby, które zostały
skierowane przez wojewodów do walki z epidemią Covid-19
otrzymają 100-procentowy dodatek do wynagrodzenia.
Przypomniał, że 1 listopada wydał polecenie prezesowi NFZ, by
osoby z personelu medycznego walczące z COVID-19 otrzymywały o
100 proc. większe wynagrodzenie w formie świadczenia
dodatkowego.
Dodał, że rozszerzono też grupę uprawnionych do dodatku o
ratowników i diagnostów laboratoryjnych.
Jak wskazał, zgodnie z systemem rozliczeniowym NFZ, do 10
grudnia dyrektorzy szpitali mają złożyć wnioski z listami
konkretnych pracowników uprawnionych do wypłaty dodatków.
“Potem w ciągu 7 dni Narodowy Fundusz Zdrowia ma czas, żeby
przekazać środki na wypłatę tych dodatków. Można się
spodziewać, że najpóźniej do 15-17 grudnia personel medyczny
otrzyma dodatki naliczone za listopad” – powiedział
Niedzielski.
W sobotę Sejm opowiedział się za tym, by dodatki w wysokości
100 proc. wynagrodzenia przysługiwały jedynie tym pracownikom
medycznym, którzy są zaangażowani w leczenie chorych na
Covid-19, ale zostali do tej pracy skierowani przez wojewodę.

Sejm odrzucił stanowisko Senatu, który opowiedział się za
odrzuceniem w całości nowelizacji, uzasadniając, że narusza
m.in. zawartą w konstytucji zasadę równości.
Nowelizacja ustawy covidowej powstała z inicjatywy posłów PiS,
z powodu – jak uzasadniano – ich pomyłki w głosowaniu poprawek
Senatu do poprzedniej noweli tzw. ustawy covidowej, w związku
z czym do ustawy został wprowadzony zapis, że dodatki należą
się wszystkim pracownikom ochrony zdrowia zaangażowanym w
walkę z epidemią, a nie tylko – jak pierwotnie zakładano – tym
skierowanym do takiej pracy przez wojewodę.
Również w sobotę w Dzienniku Ustaw opublikowana została –
podpisana przez prezydenta 3 listopada – poprzednia
nowelizacja zakładająca, że 100 proc. dodatki dostaną wszyscy
pracownicy ochrony zdrowia zaangażowani w walkę z epidemią
Covid-19 – ten przepis wszedł w życie w niedzielę z mocą od 5
września. Opozycja w listopadzie wielokrotnie apelowała o
publikację tej nowelizacji. W odpowiedzi politycy PiS, w tym
m.in. szef klubu i wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki
informowali, że nowela zostanie opublikowana, gdy przyjęta
będzie nowelizacja “naprawiająca błąd” z głosowania.

Niedzielski: w najbliższym czasie każdy obywatel
będzie miał prawo wykonać test antygenowy w POZ
W najbliższym czasie każdy obywatel będzie miał prawo wykonać
test antygenowy w POZ – zapowiedział w poniedziałek szef
resortu zdrowia Adam Niedzielski. Przygotowujemy się do tego
logistycznie – dodał minister.
Niedzielski zapowiedział też, że w tej sprawie resort
przygotuje w najbliższym czasie oddzielną konferencję lub
komunikat.
Pytany z kolei o zapowiedziane badania przesiewowe w trzech
województwach – podkarpackim, małopolskim i śląskim –
zaznaczył, że w pierwszej połowie stycznia mają być badani
“nauczyciele nauczania podstawowego i niżej”.

Niedzielski: liczba zakontraktowanych szczepień
zapewnia możliwość zaszczepienia każdego obywatela
Liczba szczepień zakontraktowanych przez Polskę za
pośrednictwem europejskiego mechanizmu zakupowego zapewnia
możliwość zaszczepienia każdemu obywatelowi – zapewnił w
poniedziałek szef resortu zdrowia Adam Niedzielski.
Niedzielski pytany był o to, czy szczepienia na koronawirusa
będę refundowane dla wszystkich. Zapowiedział, że szczegóły na
ten temat zostaną przedstawione na kolejnym briefingu z
udziałem premiera Mateusza Morawieckiego.
“Chcę zapewnić państwa, że liczba szczepień zakontraktowanych
przez Polskę za pośrednictwem europejskiego mechanizmu
zakupowego zapewnia możliwość zaszczepienia każdemu
obywatelowi” – zapewnił.
Niedzielski pytany był też o to, kto jest administratorem
danych osobowych przesyłanych przez aplikację PulsoCare do
przekazywania i monitoringu danych pacjentów w ramach program
Domowej Opieki Medycznej. “Operatorem jest PZU Zdrowie” –
poinformował. “Dane są w naszym rejestrze, oni (PZU Zdrowie –
PAP) są operatorem” – dodał.
Szef resortu zdrowia pytany był też o to, czy wszyscy Polacy
będą objęci badaniami na obecność koronawirusa. “(…) Lekarz
rodzinny będzie, jak zwykle zresztą tym gatekeeperem (…),
czyli będzie osobą, która pilnuje racjonalności systemu.”
“Będą na pewno przypadki, że nie (każda osoba – PAP) dostanie
(skierowania do testu – PAP) jeśli będzie niepotrzebny i
lekarz tak uzna” – dodał.

Niedzielski:
w
poniedziałek
wysłaliśmy
pulsoksymetry do ponad 7 tys. osób
W poniedziałek wysłaliśmy pulsoksymetry i objęliśmy programem
ponad 7 tys. osób, które spełniają kryterium ukończenia 55.

roku życia; stawiamy sobie cel, aby pulsoksymetr był dostępny
dla każdego – powiedział w poniedziałek minister zdrowia Adam
Niedzielski.
Niedzielski mówił na konferencji prasowej, że w piątek tysiąc
pacjentów było zarejestrowanych w programie wyposażania w
pulsoksymetry.
“Dzisiaj wysłaliśmy pulsoksymetry i objęliśmy programem ponad
7 tys. osób spełniających to kryterium automatyzmu, czyli 55
lat. Dzisiaj idzie i wysyłka smsów, ale też wysyłka
pulsoksymetrów do tej grupy, więc można powiedzieć, że na
koniec dnia dzisiejszego (…) mam nadzieje program osiągnie
skokowy przyrost do poziomu 10 tys. pacjentów. I stawiamy
sobie cel, że ten pulsokstymetr ma być dostępny dla każdego” –
mówił szef MZ.
Zachęcał do stosowania pulsoksymetru, ponieważ – jak mówił –
może pomóc w uchwycenie momentu, w którym zakażonemu
koronawirusowi potrzeba większej pomocy i konieczna jest
interwencja lekarska.
Niedzielski podkreślił, że szczegółowe informacje nt. programu
i pulsoksymetrów od poniedziałku będzie można uzyskać za
pośrednictwem infolinii TIP (Telefoniczna Informacja Pacjenta)
prowadzonej przez NFZ. Numer telefonu to 800-190-590.
Szef MSZ dodał, że infolinia techniczna udzielająca wszelkich
porad technicznych ws. korzystania z pulsoksymetru,
przesyłania danych będzie działać pod numerem 790-544-988.
Niedzielski dodał, że trzeba też znać numer telefonu
(22)735-39-40. “To już jest infolinia, którą wykorzystujemy
jak program działa, jak jesteśmy nim objęci, jak trzeba
zgłosić saturacje, bo nie zawsze pewnie jest możliwość
automatycznego przekazania danych, ale też z tego numeru będą
kontaktowali się lekarze bądź konsultanci, którzy monitorują
na bieżąca parametry wysyłane przez pulsoksymetr” – wyjaśnił
Niedzielski.
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