
 

 

               Zielona Góra, dn. 08.04.2022 r. 

 

BFPZ/166/04/2022 

 

Sz. P. 

Adam Niedzielski 

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: 

 

Uwagi ogólne:  

1. Projekt wprowadza nowy, dotychczas nieistniejący, dokument o nazwie „karta 

profilaktycznego badania dziecka”. Jest to przekroczenie delegacji ustawowej do tego 

projektu. Federacja wnosi o wykreślenie wszystkich zapisów dotyczących tego, 

nieistniejącego, dokumentu z przedstawianego projektu.  

2. Zakres patronaży i badań bilansowych określa również ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu                  

i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2020.666         

z dnia 2020.04.14) w załączniku nr 3 „Książeczka zdrowia dziecka”. Należy 

ujednolicać te dokumenty a nie tworzyć je niezależnie i niespójnie. 

3. Zakres badań bilansowych u lekarza zawiera w sobie elementy (powtórzone) z badania 

przeprowadzanego w tym samym wieku. Należy dopuścić pominięcia ponownych 

testów przez lekarza tego samego co już wykonała pielęgniarka. 

 

 

Uwagi szczegółowe:  

1. W proponowanym projekcie załącznika nr 1 części III Federacja proponuje:    

- w wierszu 1 kolumna 3 punkt 4 usunąć proponowany zapis; zdaniem Federacji kierowanie 

pacjentów, o których mowa powinno nastąpić „automatycznie” przy wypisie ze szpitala; z tego 



 

 

powodu zapis ten powinien być usunięty z tego projektu i wprowadzony do rozporządzenia       

o świadczeniach gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego   

- wiersz 4 kolumna 3 punkt 3 usunąć proponowany zapis; zdaniem Federacji kierowanie 

pacjentów, o których mowa powinno nastąpić „automatycznie” przy wypisie ze szpitala; z tego 

powodu zapis ten powinien być usunięty z tego projektu i wprowadzony do rozporządzenia       

o świadczeniach gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego   

2. W proponowanym projekcie załącznika nr 3 części II Federacja proponuje:  

- w wierszu 1 kolumna „WIEK” zmodyfikować treść odnośnika „0 – 4 doba **”;   

Zaproponowana treść nie posiada rzeczywistego adresata (przed złożeniem deklaracji żadna 

położna poz nie jest zobowiązana do udzielenia tego świadczenia) oraz jest niewykonalna w 

niektórych sytuacjach, np. po powiadomieniu o godzinie 17.50 w piątek.  

propozycja Federacji:   

Pierwsza wizyta patronażowa odbywa się w godzinach udzielania świadczeń określonych          

w umowie, nie później niż drugiego dnia roboczego licząc od dnia złożenia deklaracji wyboru 

położnej poz o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej 

opiece zdrowotnej (Dz.U.2021.1050 t.j. z dnia 2021.06.10) 

3. Federacja proponuje wykreślenie punktu 1.b paragrafu 1; zaproponowane badanie  

diagnostyczne, zgodnie z uchwałą nr 4 zespołu ds. zmian w podstawowej opiece zdrowotnej     

z dnia 7 grudnia 2021 ma znaleźć się w wykazie badań finansowanych z budżetu powierzonego, 

co zostało zaaprobowane także przez MZ i NFZ. 

 

    

            

Z poważaniem 

          Tomasz Zieliński 

     Wiceprezes Federacji PZ 

        /dokument podpisany elektronicznie/ 
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