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Pani
Dr n. med. Krystyna PISKORZ-OGÓREK
Konsultant Krajowy
w dziedzinie piel gniarstwa pediatrycznego

Szanowna Pani Konsultant
Krajowe Stowarzyszenie Piel gniarek Medycyny Szkolnej zwraca si z uprzejm
pro b o wyst pienie do Ministra Zdrowia z wnioskiem w sprawie zmiany poziomu lub
sposobu finansowania wiadczenia gwarantowanego lub warunków jego realizacji.
Wniosek dotyczy: zwi kszenia finansowania wiadczenia piel gniarki szkolnej w ramach
grupowej profilaktyki fluorkowej.
Zgodnie z art.31 e ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o wiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze rodków publicznych (DzU 2008, nr 164, poz.1027, z pó n. zm.) wnioski
w przedmiotowym zakresie mog składa do ministra wła ciwego do spraw zdrowia:
1. Konsultanci krajowi z dziedziny medycyny odpowiadaj cej dla danego wiadczenia
opieki zdrowotnej;
2. Stowarzyszenia b d ce zgodnie z postanowieniami ich statutów towarzystwami
naukowymi o zasi gu krajowym – za po rednictwem odpowiednich konsultantów
krajowych;
3. Prezes funduszu;
4. Stowarzyszenia i fundacje, których celem statutowym jest ochrona praw pacjenta- za
po rednictwem odpowiednich konsultantów krajowych.
W rozporz dzeniu z dnia 18 sierpnia 2009 r (DzU 2009, nr 133, poz.1101) Minister
Zdrowia zarz dził wzór wniosku w sprawie zmiany poziomu lub sposobu finansowania
wiadczenia gwarantowanego lub warunków jego realizacji
Szanowna Pani Konsultant, Krajowe Stowarzyszenie Piel gniarek Medycyny Szkolnej
zgodnie z zapisami swojego statutu nie jest towarzystwem naukowym i w zwi zku
z powy szym zwracam si do Pani z pro b o przeprowadzenie stosownej procedury.
W zał czeniu przesyłam materiały uzasadniaj ce wniosek ze wskazaniem wpływu
danego wiadczenia na stan zdrowia obywateli oraz skutki finansowe dla systemu ochrony
zdrowia.
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