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 Sz. P. 

Łukasz Szumowski 

Minister Zdrowia 

 

 

W związku z przekazaniem do konsultacji społecznych projektu rozporządzenia 

Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych 

z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej Federacja Związków Pracodawców Ochrony 

Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie” zgłasza uwagi: 

 

1. Federacja proponuje dodanie kolejnego załącznika, w rozporządzeniu MZ z dnia 

12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie 

dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu 

produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, 

ratujących życie, określającego skład zestawu w POZ i zawierającego leki, które mogą 

być podane w POZ. Skład należy ustalić z Konsultantem Krajowym do spraw 

medycyny rodzinnej. Aktualnie część zapisanych w zestawie produktów nie może być 

użytych w POZ, gdyż nie są przewidziane do stosowania w warunkach podstawowej 

opieki zdrowotnej. Federacja jest gotowa do udziału w pracach nad określeniem 

zawartości tego załącznika. 

2. Federacja proponuje zmienić wszystkie punkty projektu o treści „zestaw 

przeciwwstrząsowy zawierający produkty lecznicze określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne  

na „zestaw przeciwwstrząsowy zawierający produkty lecznicze: 

- konkretne produkty z katalogu produktów w podanych przepisach lub stworzenie 

w tych przepisach zestawu przeciwwstrząsowego w POZ”.  

3. Zgodnie z przyjętym nazewnictwem w innych przepisach usługi pielęgniarki i położnej 

to “wizyty” a nie porady. Należy dostosować słownictwo. 



 

 

4. Biorąc pod uwagę, że pielęgniarki i położne POZ mają różne wykształcenie i przez 

to różne uprawnienia nie można wprowadzać świadczeń gwarantowanych, których 

w wielu podmiotach nie da się zapewnić. Zgodnie z proponowanymi zapisami NFZ 

będzie zmuszony, w sytuacji niemożności wykonywania świadczeń gwarantowanych, 

rozwiązać wiele umów w tych zakresach. 

5. Nie można uznać za świadczenie gwarantowane wykonywanie KTG przez położną, 

skoro KTG nie jest na wyposażeniu podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej.  

6. Wprowadzenie zapisów gwarantujących kierowanie na wszystkie badania przez 

pielęgniarkę i położną POZ bez zmiany sposobu finansowania doprowadzi 

do bankructwa podmioty posiadające umowę na te zakresy świadczeń. Brak 

jakichkolwiek ograniczeń w zakresie badań diagnostycznych powoduje, że nie jest to 

do sfinansowania w ramach obecnych umów w zakresie pielęgniarki i/lub położnej 

POZ. 

7. Zaplanowane 4 mln zł jako skutki finansowe są zdecydowanie zbyt małe w stosunku 

do chociażby kosztów badań. 

 

    

            

Z poważaniem 

          Tomasz Zieliński 

    Wiceprezes Federacji PZ 

      /dokument podpisany elektronicznie/ 
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