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"Porozurnienie Zielonog6rskien Federacja Zwivk6w Pracodawc6w Ochrony Zdrowia z siedzibq w 
Zielonej Gbrze, przesyla swojq opinig oraz uwagi do projektu rozporzqdzenia Ministra Zdrowia 
zmieniajqcego rozporzqdzenie w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej 
nad dzieCmi i mlodziezq. 

"Porozumienie Zielonog6rskieV Federacja Zwiqzkow Pracodawcow Ochrony Zdrowia z siedzibq w 
Zielonej Gorze, zwana dalej Federacjq, stoi na stanowisku, i e  szczepienia ochronne calej populacji, 
w tym dzieci i mlodzieiy szkolnej, powinny by6 przeprowadzane przez lekarzy poz w ich 
praktykach. Taki model jest najbezpieczniejszy i najprostszy w realizacji. 

Federacja zglasza w zwiqzku z tym nastgpujqce uwagi: 

I. Wvkonywanie szczepien przez lekarza poz. 

Ustawa o chorobach zakaznych i zakaieniach z dnia 06.09.2001r. (Dz.U. 2001 Nr 126, poz. 1384 ze 
zm.), w art. 16 ust. 1 okreila, ze szczepienia ,,przeprowadzajq Swiadczeniodawcy, z ktorymi 
Narodowy Fundusz Zdrowia zawarly umowy na te Swiadczenia". 

Zapis w Komunikacie Gl6wnego Inspektora Sanitarnego z dnia 14.03.2006 r. w sprawie zasad 
przeprowadzania szczepien ochronnych przeciw chorobom zakaznym w 2006 r. (Dz.Urz.MZ. 2006 
Nr 5, poz. 21) brzmi: ,,Obowiqkowe szczepienia ochronne preparatami zakupionymi ze Srodkow 
budzetu panstwa wykonujq wlacznie Swiadczeniodawc~ w ramach um6w zawartych 
z Narodowym Funduszem Zdrowia na Swiadczenie podstawowej opieki zdrowotnej lub innego 
zakresu Swiadczen (np. z zakresu medycyny szkolnej), o ile tak przewiduie zawarta umowa.". 

Umowa o udzielanie Swiadczen zdrowotnych zawarta z lekarzem poz na rok 2006 nie o b c i ~ a  go 
obowiqzkiem wykonywania szczepien ochronnych. 

Przedmiotowa zmiana rozporzadzenia nie zmienia zakresu obowiazk6w lekarza poz w ramach 
obowiwuiacej umowv o udzielanie Swiadczen zdrowotnvch. Potwierdza to jednoznacznie 5 4 1 ust. 
2 Ogolnych warunkbw um6w o udzielanie Swiadczen opieki zdrowotnej (rozporzqdzenie Ministra 
Zdrowia w sprawie ogolnych warunkbw um6w o udzielanie Swiadczen opieki zdrowotnej z dnia 
06.10.2005r. - Dz.U. 2005 Nr 197, poz. 1643), zgodnie z kt6ryrn, w przypadku braku zgody strony 



na wprowadzenie niezbqdnych zmian w treici umowy, wvnikaiacvch ze zmian stanu prawnego, 
umowa ulega co najwyzej rozwiqzaniu za wypowiedzeniem, przy czym okres wypowiedzenia moze 
zostaC skr6cony nie dluzej niz do jednego miesiqca. 

Reasumujqc nalozenie na lekarza poz obowiqzku wykonywania szczepien ochronnych wymagad 
bqdzie zmiany dotychczasowej umowy o udzielanie iwiadczen zdrowotnych bqdi zawarcia umowy 
dodatkowej. W ocenie Federacji rozszerzenie obowiqzkow p o c i ~ n i e  za sobq w spos6b oczywisty 
koniecznoid przyznania z tego tytulu dodatkowego wynagrodzenia. Powyisze wynika z majqcej 
zastosowanie w niniejszym wypadku cywilnoprawnej zasady adekwatnoici Swiadczen stron 
stosunku prawnego. 

11. Miejsce wykonywania szczepien przez lekarza poz. 

W ocenie Federacji rozporzqdzenie powinno wros t  uwzglqdniak, ze lekarz podstawowej 
opieki zdrowotnej bqdzie dokonywal szczepien w swojej praktyce lekarskiej. Jedynie powyzsze 
gwarantowai bqdzie bezpieczne i naleiyte realizowanie szczepien ochronnych. Warunki i 
Srodowisko praktyk lekarskich nie pozostawia zludzen co celowoici takiego ulokowania miejsca 
szczepien ochronnych. 

111. Inne uwa$. 

Projekt nie rozstrzyga takze innych wainych kwestii: 

1) na czym mialaby polegai wspolpraca miqdzy wymienionymi w nim podmiotami, 

2) brak okreilenia wiodqcej roli lekarza poz z prawem nakazywania okreilonego zachowania 
innym podmiotom wlqcznie, 

3) brak odpowiednich narzqdzi dla lekarza poz do wyegzekwowania stosownej wsp6lpracy z 
innymi podrniotami w tym w szczegolnoSci z pielqgniarkami i higienistkami szkolnymi. 

Federacja zwraca uwagq, i e  taka treSd przedmiotowego rozporzqdzenia i ustawy o Swiadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze Srodk6w publicznych (Dz.U. 2004 Nr 21 0, poz. 2 135, ze zm.), 
na podstawie ktorej rozporzqdzenie wydano, moie zostak uznana za pozostajqcq w sprzecznoSci z 
ustawq o chorobach zakainych i zakaieniach. 

Ustawa o chorobach zakainych i zakazeniach okreSla zasady i tryb postqpowania w zakresie 
zapobiegania i zwalczania chorob zakainych i zakazen u ludzi, a w szczegolnoSci rozpoznawanie i 
Sledzenie sytuacji epidemiologicznej oraz podejmowanie dzialan przeciwepidemicznych i 
zapobiegawczych celem unieszkodliwienia ir6dla zakaienia i przeciqcia drog szerzenia, w tym 
r6wniez uodpomienie osob wrailiwych na zakaienie (art. 1). Ustawa obejmuje w ten spos6b swoim 
zakresem zasady i tryb wykonywania szczepien ochronnych (art. 5 ust. 1 pkt 2). Stosownie zaS do 
art. 14 ust. 4 ustawy szczepienia ochronne wykonujq zaS opr6cz lekarzy r6wniei felczerzy, 
pielqgniarki, polozne i higienistki szkolne, posiadajqce stosowne kwalifikacje. 

Podsumowujqc - zgadzamy siq jako Porozumienie Zielonogorskie reprezentujqce znakomitq 
wiqkszoid lekarzy poz w Polsce z intencjq Pana Ministra, ze cala procedura szczepien ma by6 
wykonywana w praktyce lekarskiej. Mocno jednak podkreilamy, iz dodanie zadania musi siq 
wiqzad z jego dodatkowym finansowaniem, bqdi pod postaciq osobnej umowy na szczepienia bqdi 
wzrostem stawki kapitacyjnej. Absolutnie nie moiemy siq zgodzid z ministerialnq "Ocenq skutkow 
regulacji", ze "Projektowane rozporzqdzenie nie bqdzie mialo wplywu na sektor finansow 



publicznych. Nie bqdzie mialo rdwniei wplywu na wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia, 
poniewai finansowanie Swiadczen zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej nie zalezy od 
liczby wykonywanych procedur leczniczych przez Swiadczeniodawce, a realizowane jest za pomocq 
tzw. "stawki kapitacyjnej" na jednego ubezpieczonego (w tym t ake  ucznia).". Przypominamy, ze 
wykonywanie nieodplatnie szczepien ochronnych przez lekarzy poz mialo dotychczas charakter 
dobrowolny i spoleczny w oczekiwaniu na wlaiciwe uregulowanie tej kwestii przez Pana Ministra. 
Rozmowy w tym zakresie toczyiy s i ~  pomiedzy Federacjq a Panem Ministrem w czasie spotkan w 
listopadzie i grudniu 2005r. oraz styczniu 2006r. Dlatego jeszcze raz podkreSlamy, ze nie 
przyjmiemy dodatkowych zadan bez stosownej zaplaty, tyrn bardziej, iz jak Pan Minister uznai w 
pkt 7 "Oceny skutkdw regulacji" - "Projektowane rozporzqdzenie bedzie mialo wptyw na ochrone 
zdrowia ludnoSci, poprzez terminowq realizacje obowiqzkowych szczepien ochronnych i 
zwiekszenie bezpieczenstwa epidemiologiczngo populacji.". 
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