Szczecin, dnia 29 listopada 2006 r.

Protokół ze spotkania przedstawicieli organizacji wiadczeniodawców POZ z terenu
województwa zachodniopomorskiego z reprezentantami Zachodniopomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Dnia 29 listopada 2006 r. w siedzibie Zachodniopomorskiego OW NFZ spotkali si
przedstawiciele:
•

Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Kolegium Lekarzy Rodzinnych
w Szczecinie;

•

Zachodniopomorskiego Zwi zku Pracodawców Lecznictwa w Szczecinie;

•

Zwi zku Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej Pomorza Zachodniego,

•

Kolegium Piel gniarek i Poło nych Rodzinnych w Polsce

Oddział Terenowy

w Szczecinie;
•

Krajowego Stowarzyszenia Piel gniarek Medycyny Szkolnej w Szczecinie

z przedstawicielami Zachodniopomorskiego OW NFZ
( Lista uczestników spotkania- zał cznik nr 1 do protokołu).

W wyniku dyskusji przyj to nast puj ce uzgodnienia:
1. W strukturze stawki kapitacyjnej na rok 2007 wprowadzono zró nicowanie
stawek według kwalifikacji lekarza:
- lekarz spełniaj cy wymogi kwalifikacyjne - zgodnie z ustaw z dnia 27 sierpnia
2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych, tj.
lekarz posiadaj cy specjalizacj co najmniej pierwszego stopnia w dziedzinie medycyny
ogólnej, chorób wewn trznych lub pediatrii lub posiadaj cy tytuł specjalisty w dziedzinie
medycyny rodzinnej, chorób wewn trznych lub pediatrii.
- lekarz niespełniaj cy wymogów kwalifikacyjnych - lekarz posiadaj cy prawo
wykonywania zawodu i sze cioletni sta pracy w podstawowej opiece zdrowotnej
(zarz dzenie nr 102/20006 Prezesa NFZ).
2. Przedstawiono

struktur

oraz przybli one wysoko ci

bazowych

kapitacyjnych na rok 2007 w poszczególnych zakresach wiadcze POZ:
o Lekarz POZ spełniaj cy wymogi kwalifikacyjne
o Lekarz POZ niespełniaj cy wymogów kwalifikacyjnych
o Piel gniarka POZ

stawek

o Poło na POZ
o Piel gniarka medycyny szkolnej oraz odr bna dodatkowa stawka na zakres:
piel gniarka medycyny szkolnej - osoba obj ta grupow

profilaktyk

fluorkow
o Nocna i wi teczna ambulatoryjna opieka lekarska
o

Nocna i wi teczna ambulatoryjna opiekapiel gniarska

o Nocna i wi teczna wyjazdowa opieka lekarska
o Nocna i wi teczna wyjazdowa opieka piel gniarska
o Transport sanitarny w POZ
W zał czeniu wst pny projekt stawek kapitacyjnych ZOW NFZ dla POZ na rok
2007 - zał cznik nr 2 do protokołu.
3. Omówiono przeniesienie (wzorem obecnie obowi zuj cych umów) zasad
dotycz cych kontraktowania pewnych zakresów wiadcze opieki całodobowej i
transportu sanitarnego:
- nadal obowi zywa

b dzie kompleksowe zabezpieczenie

wiadcze

opieki

całodobowej oraz transportu sanitarnego przez wiadczeniodawców POZ ( materiały
informacyjne nadal nie zawieraj mo liwo ci stuprocentowego podzlecania powy szych
zakresów podwykonawcom),
- wiadczeniodawca składaj cy wniosek na zakres piel gniarki POZ winien
jednocze nie zło y wniosek na zakres nocnej i wi tecznej wyjazdowej opieki
piel gniarskiej,
- wiadczeniodawca składaj cy wniosek na zakres nocnej i wi tecznej ambulatoryjnej
opieki lekarskiej winien jednocze nie zło y wniosek na zakres nocnej i wi tecznej
ambulatoryjnej opieki piel gniarskiej,
- przyj to stanowisko i nale y d y do tego, aby wiadczenia w zakresie nocnej i
wi tecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i piel gniarskiej oraz
transportu sanitarnego były zabezpieczane przez podmioty POZ.
4.

wiadczeniodawcy przedstawili wniosek dotycz cy finansowania medycyny
szkolnej. Zaproponowano podział stawki na dwa elementy
- wynikaj cy z kontraktu
- ryczałt za zadania
ZOW NFZ po zapoznaniu si
medycyny szkolnej informuje,

z argumentami dotycz cymi stawki w zakresie
e we mie je pod uwag

dotycz cych finansowania wiadcze POZ na rok 2007.

przy symulacjach

Przedstawiciele POZ o wiadczaj ,

e wyra aj

zgod

na zachwianie parytetu

podziału rodków finansowych celem uwzgl dnienia wzrostu nakładów finansowych
na zakres medycyny szkolnej.
5. Ustalono, i wnioski zło one w terminie okre lonym w „Zaproszeniu do składania
wniosków o zawarcie przez Narodowy Fundusz Zdrowia umów o udzielanie w
2007 r. wiadcze opieki zdrowotnej w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna",
b d rozpatrzone po dacie 01.01.2007r., jednak e umowy obowi zywa b d od
01.01.2007r, natomiast

wiadczeniodawcy zobowi zuj

ci gło ci udzielania wiadcze od dnia 1 stycznia 2007r.

si

do zachowania

