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Komisja Prawa i Legislacji
Lp. Zadania Komisji

Metody pracy Komisji

Termin
realizacji
zadań
Przygotowanie projektów, pod warunkiem otrzymania propozycji z Praca ciągła
okręgowych izb pielęgniarek i położnych oraz organów i komisji NRPiP, dla
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w zakresie:
1. Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, o samorządzie pielęgniarki i
położne, i innych ustaw regulujących wykonywanie zawodu pielęgniarki i
położnej.
2. Nowelizacji projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie
świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, terapeutycznych i
rehabilitacyjnych wykonywanych przez pielęgniarki i położne
samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.
3. Wnioskowanie o realizację nowelizacji zasad i sposobów ustalania
minimalnych norm zatrudnienia piel. i poł. w podmiotach leczniczych
jako jednego z warunków kontraktowania świadczeń zdrowotnych przez
NFZ z podmiotami leczniczymi - we wszystkich podmiotach leczniczych
realizujących świadczenia finansowane ze środków publicznych.
4. Wpisania do rozporządzeń w sprawie świadczeń gwarantowanych tzw.
koszykowych określonych kryteriów liczby i kwalifikacji pielęgniarek i
położnych.
Współpraca z Radą ds. e-zdrowia w pielęgniarstwie powołanej przy Centrum
Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia.
Praca ciągła

1.

Praca na rzecz nowelizacji ustaw i
przepisów wykonawczych do tych
ustaw dotyczących wykonywania
zawodów pielęgniarki i położnej.

2.

Współpraca w zakresie wprowadzenia
do praktyki Międzynarodowej
Klasyfikacji Procedur Pielęgniarskich
(ICNP) oraz wyceny świadczeń
pielęgniarskich i położniczych.
Prowadzenie prac nad wdrożeniem
1) Wnioskowanie do NRPiP o podjęcie uchwały w sprawie realizacji
projektu w zakresie kształcenia
ustawowego obowiązku aktualizacji wiedzy i umiejętności przez
ustawicznego z określeniem punktów
pielęgniarki i położne.
edukacyjnych i zasad ich zdobywania, 2) Przygotowanie propozycji współpracy z Komisją Nauki, Kształcenia i
rozliczania oraz zapewnieniem
Rozwoju Zawodowego w zakresie przygotowania Programu aktualizacji
pielęgniarkom i położnym warunków
wiedzy i umiejętności przez pielęgniarki i położne.

3.

Praca ciągła

Uwagi
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do podjęcia doskonalenia
zawodowego.
4.

5.

Propagowanie projektu wdrożenia
stanowiska edukatora zdrowia (dla
pielęgniarek) do stacjonarnych
podmiotów lecznictwa zamkniętego
(specjalisty).
Opiniowanie projektów aktów
prawnych w zakresie dotyczącym
ochrony zdrowia i zasad organizacji
opieki zdrowotnej innych niż
wymienione.

3) Proponowanie we współpracy z Komisją Nauki, Kształcenia i Rozwoju
Zawodowego nowelizacji zapisów ustawy o zawodach pielęgniarki i
położnej w kontekście kształcenia ustawicznego.
Przygotowanie projektu do MZ o wprowadzenie kryterium liczby i
kwalifikacji edukatora zdrowia jako dodatkowo ocenianego i punktowanego w Praca ciągła
umowach NFZ z podmiotami leczniczymi.
Przygotowanie propozycji dla NRPiP po przeanalizowaniu opinii przesłanych
z okręgowych rad pielęgniarek i położnych.

Terminarz spotkań Komisji: czerwiec, wrzesień, grudzień 2016 rok.

Praca ciągła

