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Bezpłatne programy profilaktyczne. 

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje o możliwości skorzystania z 
bezpłatnych programów profilaktycznych, realizowanych przez lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej, w ramach: 

 profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK), +ANKIETA (karta badania) 
 profilaktyki chorób odtytoniowych, w tym Przewlekłej Obturacyjnej Choroby 

Płuc (POChP), 

oraz pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej, w ramach: 

 profilaktyki gruźlicy.+ ANKIETA  

& 

Program profilaktyki gruźlicy. 

Program adresowany jest do osób powyżej 18. roku życia, które nie miały 
w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, a w szczególności: 

 miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą; 
 mają trudne warunki życiowe, mogące znacząco wpłynąć na wystąpienie 

choroby (osoby niepełnosprawne, obciążone długotrwałą chorobą, obciążone 
problemem alkoholowym i narkomanią, bezdomne, długotrwale bezrobotne). 

                                                                    & 

Kryteria kwalifikacji do udzielania świadczeń gwarantowanych w ramach 
profilaktyki gruźlicy: 

2. Osoby dorosłe, które dokonały wyboru pielęgniarki podstawowej opieki 
zdrowotnej, nieposiadające w dotychczasowym wywiadzie 
rozpoznanej gruźlicy, w tym: 

 osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną 
gruźlicą, 
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 osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących 
okoliczności: 

 długotrwałe bezrobocie, 
 niepełnosprawność, 
 długotrwałą chorobę, 
 uzależnienie od substancji psychoaktywnych, 
 bezdomność. 

2. Pisemne oświadczenie świadczeniobiorcy, z którego wynika, że w okresie 
ostatnich 24 miesięcy nie podlegał on badaniu ankietowemu pielęgniarki 
podstawowej opieki zdrowotnej w ramach profilaktyki gruźlicy (także u innych 
świadczeniodawców). 

& 

Wymagane procedury medyczne: 

 Przeprowadzenie wywiadu w kierunku gruźlicy wraz z wypełnieniem ankiety. 
 Przeprowadzenie edukacji zdrowotnej świadczeniobiorcy. 
 W przypadku pacjentów z grupy największego ryzyka zachorowania – 

przekazanie przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej pisemnej 
informacji lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), wybranemu przez 
świadczeniobiorcę, o wynikach przeprowadzonej ankiety oraz wskazanie 
świadczeniobiorcy trybu dalszego postępowania, w tym poinformowanie 
świadczeniobiorcy o konieczności zgłoszenia się do lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej celem dalszej oceny stanu zdrowia. 

  

  Świadczenia w ramach programu udzielane są bez skierowania!  

  

Warto zwrócić uwagę, że wzrastająca (w niektórych województwach) liczba 
zachorowań na gruźlicę, wymaga działań w zakresie ograniczenia rozprzestrzeniania 
się tej choroby. Wczesne wykrycie choroby i natychmiastowe, prawidłowo 
poprowadzone leczenie chorego sprawia, że już po miesiącu pacjent przestaje być 
zaraźliwy dla otoczenia. 

  

 


