N~Z

Prezes

Narodowego Funduszu Zdrowia
Warszawa, dnia

13 grudnia 2011 r.

mgr Marek Maslanka
Konsultant Krajowy
w dziedzinie piel~gniarstwa ratunkowego

W zwi"tzku z Pana pismem z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zaj~cia stanowiska oraz
podj~cie stosownych dzialaiL w ramach dzialalnosci Narodowego
!icznie ~zglaszanych

sytuacji

"e}iminowania"

ratownictwa medycznego bardzo prosz~

0

Funduszu Zdrowia wobec

piel~gniarek_ systemu

'!'e_ skladu

zespolo~

przyj~cie ponizszych wyjasnien.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 8 wrzesnia 2006 r.

0

PaiLstwowym Ratownictwie

Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z poin. zm.) - zwanej dalej "ustaw"t

0

PRM", zespoly

ratownictwa medycznego dziel"t si~ na:
1) zespoly specjalistyczne,
do

wykonywania

w sklad ktorych wchodz"t co najmniej trzy osoby uprawnione

medycznych

czynnosci

ratunkowych,

w

tym

lekarz

systemu

oraz pielegniarka systemu lub ratownik medyczny;
2) zespoly podstawowe,
do wykonywania

w sklad ktorych wchodz"t co najmniej dwie osoby uprawnione

medycznych

czynnosci ratunkowych,

w tym pielegniarka

systemu

lub ratownik medyczny.

Jak wynika

z powyzszego

w sklad podstawowych

i specjalistycznych

ratownictwa medycznego wchodzi pielegniarka systemu lub ratownik medyczny.

:-<arodowy Fundusz Zdrowia, ul. Gr6jecka 186,02-390
sekretariat tel. 022 572 60 13, fax 022 572 63 30

Vlarszawa

zespolow

W tym miejscu nalezy jednak zaznaczye, iz decyzja, co do skladu zespolow ratownictwa
medycznego,

nalezy do Swiadczeniodawcy

- dysponenta

zespolow ratownictwa,

a nie do

Narodowego Funduszu Zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia bada jedynie, czy powyzszy sklad
(kwalifikacje personelu, ilose) jest zgodny z art. 36 ust. 1 ustawy

Zgodnie z art. 146 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
finansowanych
Narodowego

0

0

PRM.

swiadczeniach opieki zdrowotnej

(Dz. U. Nr 164, poz. 1027 z poin. zm.) Prezes

ze srodkow publicznych

Funduszu Zdrowia okresla przedmiot post~powania w sprawie zawarcia umowy

o udzie1anie swiadczen

opieki zdrowotnej,

kryteria

oceny ofert oraz warunki wymagane

od Swiadczeniodawcow.

W tym miejscu zaznaczye nalezy jednak, iz "podj~cie dzialan rankinguj'tcych podrnioty
zatrudniaj'tce piel~gniarki i piel~gniarzy systemu jako warunek podstawowy do bezpiecznego
funkcjonowania w ramach systemu panstwowego ratownictwa medycznego" w obecnym stanie
prawnym jest niemozliwe.
dodatkowego

Wprowadzenie,

elementu rankinguj'tcego

w sprzecznosci z zapisami ustawy

Podkreslenia
wykwalifikowan't

wymaga

podmioty

zatrudniaj'tce

medycznego.

fakt,

ze

piel~gniarki

przez Swiadczeniodawcow

Zgodzie

jakakolwiek forma dyskryminacji.

Funduszu

Zdrowia,

piel~gniarki systemu staloby

PRM.

piel~gniarze

kadr~, ktorej wysoki poziom przygotowania

powinien bye wykorzystywany
ratownictwa

0

przez Prezesa Narodowego

si~ nalezy rowniez

systemu

i doswiadczenia

do organizowania
z Panem,

stanowi't

zawodowego

skladu zespolow

iz niedopuszczalna

jest

