Zespół ds. podstawowej opieki zdrowotnej
Lp.

Zadania Zespołu

1.

Praca nad opracowywanymi przez
Zespoły powołane przez Ministra
Zdrowia założeniami do projektu ustawy
o podstawowej opiece zdrowotnej.

2.

Analiza zagadnień związanych z
udzielaniem świadczeń zdrowotnych
oraz ocena realizacji udzielanych
świadczeń przez pielęgniarki i położne.

3.

Monitorowanie, opiniowanie,
nowelizowanych aktów prawnych
regulujących wykonywanie zawodu

Metody pracy

Terminy
realizacji zadań
Do czasu
ukończenia prac
nad projektem
ustawy
podstawowej
opiece
zdrowotnej.

1. Przygotowywanie dla NRPiP projektów stanowisk,
opinii, pism oraz wniosków.
2. Wnioskowanie do NRPiP i do Prezydium o przekazanie członkom
Zespołu danych statystycznych z NFZ dotyczących liczby udzielanych
świadczeń przez pielęgniarki, położne, pielęgniarki w środowisku
nauczania i wychowania.
3. Udział przedstawicieli Zespołu w pracach Parlamentarnego ds.
pielęgniarek, położnych i innych pracowników opieki zdrowotnej.
4. Wnioskowanie do NRPiP i Prezydium o uczestnictwo przedstawicieli
pielęgniarek i pełznych w pracach Zespołów powoływanych przez
Ministra Zdrowia do opracowywania zmian ustawowych w
podstawowej opiece zdrowotnej.
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5. Wnioskowanie do NRPiP i Prezydium o uczestnictwo przedstawicieli
pielęgniarek i położnych w Narodowej Radzie Rozwoju powołanej
przez prezydenta RP w sekcji ,,ochrony zdrowia”.
1. Przygotowywanie do NRPiP projektów opinii, stanowisk Cały rok
obejmujących problematykę świadczeń w zakresie podstawowej opieki
zdrowotnej.
2. Dokonywanie analizy i oceny współpracy pielęgniarek/położnych
poz., a podmiotami udzielającymi świadczenia odrębnie kontraktowane,
ASO, lecznictwem stacjonarnym.
3.Przeprowadzanie systematycznej analizy zagadnień dotyczących
udzielania świadczeń zdrowotnych kierowanych do zespołu ds.
podstawowej opieki zdrowotnej.
4. Przygotowanie dla NRPiP i Prezydium opracowań dotyczących
propozycji poszerzenia katalogu świadczeń zdrowotnych dla
pielęgniarek i położnych dodatkowo finansowanych przez NFZ.
5.Współpraca z Komisjami i Zespołami działającymi przy NRPiP oraz
Przewodniczącymi Komisji, Zespołów działającymi przy OIPiP.
1.Przygotowywanie projektów opinii do nowelizowanych aktów Cały rok
prawnych.
2.Wnioskowanie do NRPiP o podejmowanie działań zmierzających do

Uwagi

pielęgniarek i położnych.

4.

5

Udział członków zespołu w
konferencjach, szkoleniach,
sympozjach.
Kreowanie pozytywnego wizerunku
pielęgniarki i położnej

właściwej wyceny oraz wzrostu finansowania świadczeń pielęgniarskich
i położniczych.
3.Zajmowanie stanowisk, przygotowywanie opinii dotyczących
wprowadzania SIM.
4.Współpraca z Komisjami i Zespołami działającymi przy NRPiP oraz
Przewodniczącymi Komisji, Zespołów działającymi przy OIPiP,
Konsultantami krajowymi oraz Konsultantami wojewódzkimi
w
dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa, Kolegium Pielęgniarek i
Położnych Rodzinnych w Polsce, Zarządem Polskiego Towarzystwa
Pielęgniarskiego,
Zarządem
Ogólnopolskiego
Zawodowego
Pielęgniarek i Położnych.
Wnioskowanie do NRPiP i Prezydium o możliwość udziału członków Cały rok
Zespołu w konferencjach, szkoleniach, sympozjach tematycznie
związanych z działalnością zespołu.
1. Przygotowanie materiałów dla NRPiP do zamieszczenia Cały rok
w Poradniku ,, Razem dla Zdrowia”, w wersja online, celem
przybliżenia pacjentom możliwości korzystania ze świadczeń
udzielanych przez pielęgniarki i położne poz.
2. Przygotowanie artykułów z zakresu pielęgniarstwa podstawowej
opieki zdrowotnej do Magazynu Pielęgniarki i Położnej,

TERMINARZ spotkań Zespołu ds. podstawowej opieki zdrowotnej.
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- opracowanie rocznego planu pracy Zespołu.
- rozpatrzenie wniosków z NRPiP
- dyskusja nad bieżącymi problemami w poz.
Kolejne spotkania będą ustalane w zależności od potrzeb.

