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Szanowny Panie Prezesie
Piel gniarki i Poło ne zrzeszone w Krajowym Stowarzyszeniu Piel gniarek Medycyny
Szkolnej oraz w Kolegium Piel gniarek i Poło nych Rodzinnych w Polsce Oddział Terenowy w
Szczecinie zwracaj si z pro b do Pana Prezesa o zwi kszenie rodków finansowych na
wiadczenia piel gniarskie w podstawowej opiece zdrowotnej w roku 2006 i latach nast pnych.
Jak Panu wiadomo dnia 23.08.2005r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej podpisał
ustaw z dnia 29.07.2005r. o zawodach piel gniarki i poło nej oraz lekarza i lekarza dentysty.
Artykuł 27a punkt 1 stwierdza, e „Indywidualna praktyka, indywidualna specjalistyczna
praktyka oraz grupowa praktyka piel gniarek i poło nych nie mo e by wykonywana w
zakładzie opieki zdrowotnej na podstawie umowy cywilnoprawnej o udzielanie wiadcze
zdrowotnych".
W podstawowej opiece zdrowotnej umowy cywilnoprawne s najbardziej
rozpowszechnion form zatrudnienia, która pozwala w znacznym stopniu redukowa koszty
prowadzenia zakładów opieki zdrowotnej co w sposób jednoznaczny przekłada si na wi ksze
zarobki osób b d cych na „podkontraktach". Od 01.01.2006r. w zwi zku z zakazem
wykonywania indywidualnych praktyk piel gniarskich w zakładach opieki zdrowotnej, koszty
prowadzenia zakładów ulegn zwi kszeniu ( obsługa kadrowa, ksi gowa, bhp, osłony socjalne
itp.) co spowoduje obni enie dochodów piel gniarek i poło nych.
Finansowanie wiadcze medycznych wykonywanych przez piel gniarki i poło ne na obecnym
poziomie spowoduje ograniczenie dost pno ci do tych wiadcze .
Przeprowadzana obecnie weryfikacja mi dzyoddziałowa spowodowała ju 5% spadek dochodów
w ZOZ-ach piel gniarskich.
Aby nie dopu ci do przedstawionej wy ej sytuacji prosimy o zwi kszenie nakładów
finansowych na wiadczenia piel gniarek i poło nych w podstawowej opiece zdrowotnej.
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