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Stanowisko
KrajoweEo Zw iązłłl Podmiofióry Leczniczych

w Rzeszowie

odnośnie pĘektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.

Ś2-łmolłł,g ?rr, Q-"o.*d^orr r'u
Krajowy Zwryek Podmiotów Lecniczych w Rzeszowie (vrpisany do rejestru

stowarryszeń,'etgarizaeji spłeczrych i zawodowych KRS pod nr 0000325321), nz65,zający w
swych szeregach członkowskich pielęgniarki, położne i rehabilitantów przedsiębiorców
realiałjących na podstawie odrębnych umów z NFZ jako płatnikiem świadczenia w ru1p;p1ch
pielęgniarskiej opieki długoterminowej, rehabilitacji i opieki paliatywnej oraz prowadzących
indywidualne i grupowe praktyki pielęgniarek i połoznycĘ przedstawiam następujące stanowisko
odnośnię projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotrrej.

Rozdział I. Przepisv ogólne.

Art. 4. Proponuj emy doĘchczasową treść przepisu proj ektu zasĘtió następuj ącą treścią
,,ArŁ. 4. Swiadczeniodawca zapewnia koordynację opieki zdrowotnej nad świadczeniobiorcą w
ramach systemu ochrony zdrowia poprzez ustanowienie koordynatora: lekarua PO;Z lub
pielęgniarkę PoZ lub położną PoZ''.

Proponujemy dotychczasowątreśó art. 6 oznaczyÓ jako ust. 1.

Art. 6. ust. 1 pkt 1-4. Proponujemy dotychczasową treśó punlł:tów l-4 przepisu ań. 6 pĄektu
zasĘńć następującą treścią
,,1) posiada tytrrł specjalisty w dziedzinię pielęgniarstwa: rodzinnego, albo
2)tlkoircryłakurs kwalifikacyjny w dziedzinte pielęgniarsfwa: rodzinnego, albo
3) odbywa szkolenię specjalizacyjnew dzięfuinie pielęgniarstwa: rodzinnego albo
4) odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnęgo, albo... ...."

Po ust. 1 dodaó nowy ust' 2 w brzmieniu:
,,2. Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej to:

- pielęgniarka prakĘki realinĄącazadantaPoZpoprzezpracęw gabinecie zabiegowym,
gabinecie szczepień, prowadząca badania profilaktyczle' 'w tym badania przesiewowe itp.;
- pielęgniarka środowiskowo-rodzinna, która realizuje sWe zadania dla pacjentów i ich rodzin
w związku z deklaraejąwybory''.



Art. 8 ust. 2. Proponujemy usunięcie w tym przepisie wyrazu: ,jednocześnie'' i zasĘlienie
dotychczasowej treści tego przepisu nastqluj ącym brzmieniem :

',2. 
Świadczeniobiorca dokonując wyboru, o którym mowa w ust. 1, może wybraÓ lekarzaPoz,

pielęgniarkę P oZ, poŁoinąP OZ."

Rozdział II. organizacja podstawowęj ooieki zdrowotnej.

ArL 16 ust. 1. Lekarz PoZ zapewnta opiekę zintegrowaną nad świadczeniobiorcą z chorobami
przewleĘmi określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 6.

Jest to istofira nnłanaw sposobie a opieki, ĄoĘcząca zarówno świadczeniobiorców; jak i
świadczeniodawców.
Przepisy zawarte w tym artykule w uĘpach 1-6, nie przedstawiają istoty zmian ruitęarrych ze
zmianąfunkcjonowania podstawowej opieki zdrowobrej w przedmiotowej sprawie'

Rozdział III. Finansowanie podstawowej opieki zdrowotnej'

Znowu nasĘriła zmianaujęta w projektowanym przepisie art' 18 ust. 1 i 2.

Art. 19 określa informacje z-awarte w umorvie o udzielanie świadczeń podstawowej opieki
zdrowotnej na podstawie art. 159 ustawy z dnia 27 sierpnia Ż0o4 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, że ,,wyodrębnia się środki przemaczone na
zapewnienie:
1) opieki zintegrowanej, o której mowa w art. 16 (budzet powierzony);
2) opieki profilaktycnej i edukacji zdrowotnej oraz opieki nad świadczeniobiorcą przewlekle
chorym, ręalizowane przuz zespółPoZ (dodatek zadaniowy).''
Pojęcia uiryte w tym przepisie wymagająbliższego zdefiniowania.
Brak jest jakiegokolwiek okręślenia wprowadzanych nowych regulacji zarówgo prawnycĘ
jak i finansowych.
Przepisy te wymagają szczegółowego dookreślenia Ęch istotnych zlrtiart, bowiem będą one
prTycryną Licnrych wąĘliwości interpretacyjnych odnośnie do ich znaezętia prav/nego i
ząsto sowąnia fąkfycznęgo'
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