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Stanowisko
dotyczące Stanowisk Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych

w sprawie wprowadzenia oddzielnych druków deklaracji wyboru świadczcniodawcy -
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,

położnej podstawowej opieki zdrowotnej

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanyc
ze środków publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotne
finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, który zawier
propozycje zmian dotyczące sposobu wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej
opieki, został skierowany do uzgodnień międzyresortowych ikonsultacji społecznych w dni
15 maja 2013 roku.

Projekt przewiduje zmianę polegającą na dodaniu do obowiązującej deklaracji wy bo
lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej również deklaracji wybo
świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej tak, aby deklaracja nie traciła ważności
w przypadku zmiany miejsca pracy przez lekarza, pielęgniarkę czy położną. Jest to ułatwieni
pacjentom dostępu do świadczeń zdrowotnych, a świadczeniedawcom - zarządzani
i rozliczania usług z Narodowym Funduszem Zdrowia w przypadku występujących po stroni
świadczeniodawców zmian podmiotowych (np. odejścia lekarza, pielęgniarki czy położnej).
Obecnie deklaracja wyboru ma charakter deklaracji imiennej, co powoduje, że w przypadk
zmian w tym zakresie zarówno pacjenci jak i świadczeniodawcy mają problemy
z uzyskaniem, czy rozliczeniem świadczeń.
Nowelizacja art. 28 i 56 nie wprowadza żadnych zmian, czy ograniczeń w zakresie praw
wyboru przez pacjenta różnych świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej, czyli
np. praktyk zawodowych lekarskich czy pielęgniarskich. W szczególności nowelizacj
nie wprowadza obowiązku jednoczesnego wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej u tego
samego świadczeniodawcy. Wynika to z dodawanych do art. 28 ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ustępów la i lb w brzmieniu:
,,1a. Świadczeniobiorca, dokonując wyboru swiadczeniodawcy udzielającego świadczeń
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, wskazuje lekarza, pielęgniarkę lub położną
podstawowej opieki zdrowotnej.
Ib. Świadczeniobiorca, dokonując wyboru, o którym w ust. la, może wskazać lekarza,
pielęgniarkę lub położną udzielających świadczeń u tego samego swtadczeniodawcy.
u różnych świadczeniodawców albo będących swiadczeniodawcami,"
Pacjent będzie mógł wybrać dowolnego lekarza, pielęgniarkę lub położną składając, tak jak
dotychczas, jedną lub kilka deklaracji wyboru - z tą formalną różnicą, że będzie to również
wybór świadczeniodawcy, u którego dany lekarz, pielęgniarka lub położna udzielaj
świadczeń. Tak jak: dotychczas, w przypadku zmiany miejsca zatrudnienia przez wybranego
przez siebie lekarza, pielęgniarkę czy położną, pacjent będzie mógł wybrać nowego
świadczeniodawcę, u którego osobata rozpoczęła udzielanie świadczeń zdrowotnych.
Ponadto projekt przewiduje dodanie wart. 56 ust. 3 do ustawy o świadczeniach opieki

'zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych upoważnienia ustawowego dla Ministra
Zdrowia do wydania rozporządzenia określającego wzór deklaracji wyboru lekarza,


