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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: 

Zmiany w zasadach realizacji programu profilaktyki chorób układu krążenia są długo 

oczekiwanymi przez środowisko POZ. 

Poza tymi już zaproponowanymi w projekcie sugerujemy jeszcze: 

1. Dopuszczenie osób, które kiedyś miały postawione rozpoznanie z grupy chorób układu 

krążenia i/lub cukrzycy, ale nie leczą się od 5 lat do programu profilaktyki. Zdarzają się 

błędne rozpoznania, które pojawiły się w systemie informatycznym NFZ i takie osoby 

nie są uwzględniane jako uprawnione do profilaktyki a nie wiedzą nawet o tym, że takie 

rozpoznanie się u nich pojawiło w dokumentacji. Jeżeli ktoś nie leczy się to warto, aby 

miał wykonaną profilaktykę. 

2. Uproszczenie programu poprzez pozostawienie wolności co do wyboru metody 

postępowania. Projekt opisuje co ma być wykonane na poszczególnych wizytach               

a powinno się pozostawić podmiotowi wybór sposobu wykonania świadczenia. 

3. Uproszczenie rejestrowania programu w SIMP poprzez dedykowane API i komunikację 

wprost z programów gabinetowych oraz rezygnację z wydruku dokumentacji i zbierania 

podpisów pacjenta i lekarza. To jest szczegółowo opisane w zarządzeniu Prezesa NFZ 

i następczo powinno być zmienione. Drukowanie i zbieranie podpisów na wersji 

papierowej przeczy idei przechodzenia na dokumentację elektroniczną. 

4. Pacjent, który zapisał się do lekarza POZ powinien już mieć możliwość skorzystania     

z profilaktyki CHUK a nie dopiero za 2 miesiące jak deklaracja zostanie przetworzona 

przez system. Wystarczy, żeby sprawdzić czy nie miała zrobionego (rozpoczętego) 



 
programu w innej poradni i pozwolić na realizację od ręki. Natomiast na generowaną 

listę podlegających w danym podmiocie trafi dopiero jak system przetworzy dane            

o deklaracji. 

5. Uprawnionym do realizacji świadczenia winien być nie tylko lekarz POZ ale lekarz 

udzielający świadczeń w POZ. 

6. Aktualnie wytyczne mówią o SCORE2 a nie SCORE należy zmienić kwalifikowanie 

na aktualną klasyfikację.  

 

Jednocześnie Federacja zwraca uwagę, że opiniowany projekt jest niezgodny z załącznikiem nr 

6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu 

świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych 

przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz.U.2017.497 z dnia 

2017.03.08) - badania cholesterol, trójglicerydy, pielęgniarki nie są uprawnione do zlecania 

tych badań niezbędna jest nowelizacja tego rozporządzenia. 

    

            

Z poważaniem 

          Tomasz Zieliński 

     Wiceprezes Federacji PZ 

/dokument podpisany elektronicznie/ 
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