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Komisja ds. Położnych
l.p.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Zadania Komisji

Metody pracy Komisji

Monitorowanie, opiniowanie, i
negocjowanie
warunków
kontraktowania
świadczeń
zdrowotnych
realizowanych przez
położne.

1) Opiniowanie aktów prawnych dotyczących organizacji świadczeń gwarantowanych realizowanych przez
położne oraz warunków i zasad ich kontraktowania.
2) Udział przedstawicieli Komisji w spotkaniach z Ministrem Zdrowia oraz jego przedstawicielami,
dotyczących ochrony zdrowia, w tym głównie organizacji świadczeń zdrowotnych realizowanych przez
położne.
3) Udział przedstawicieli Komisji w spotkaniach z Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia oraz jego
przedstawicielami dotyczących warunków kontraktowania i finansowania świadczeń realizowanych przez
położne, w poszczególnych zakresach świadczeń zdrowotnych.
4) Udział przedstawicieli Komisji w pracach Zespołów Roboczych dotyczących organizacji świadczeń
zdrowotnych powoływanych przez Ministra Zdrowia, Kluby Parlamentarne, instytucje oraz organizacje.
5) Udział przedstawicieli Komisji w posiedzeniach Sejmowej i Senackiej Komisji Zdrowia dotyczących
organizacji i finansowania świadczeń zdrowotnych.
1) Analiza efektów wdrażania KOC , zajmowanie stanowisk (przygotowywanie opinii) dotyczących
KOC.

Monitorowanie nowego
zakresu świadczeń:
Koordynowana opieka
kobietą w ciąży (KOC).

Termin
realizacji
Cały rok
praca ciągła

Cały rok

nad

Analiza zagadnień związanych z
udzielaniem
świadczeń
zdrowotnych, kierowanych do
Komisji ds. Położnych.
Dostępność do różnych form
kształcenia
podyplomowego dla
położnych.
Przygotowanie skróconego toku
studiów dla położnych do
wykonywania
zawodu
pielęgniarki.
Kreowanie
pozytywnego
wizerunku zawodu położnej.

1)Zajmowanie stanowisk (przygotowanie opinii) obejmujących problematykę zawartą w korespondencji
do NRPiP od osób prywatnych oraz urzędów.
2)Przygotowywanie dla NRPiP propozycji stanowisk, wydawanie opinii.

Cały rok

1)Analiza standardów kształcenia na kierunku położnictwo w zakresie efektów kształcenia w zakresie
leczenie ran, szczepienia ochronne, pielęgniarstwo diabetologiczne.
2)Przygotowanie pisma do MZ o opracowanie programów kursów w powyższych dziedzinach.

Cały rok

1)Porównanie standardów kształcenia na studiach I stopnia na kierunku pielegniarstwo i położnictwo.
2)Wystąpienie do MZ z prośbą o przygotowanie skróconego programu kształcenia dla położnych
przygotowującego do wykonywania zawodu pielegniarki na poziomie licencjackim.

Cały rok

1)Współpraca z:
 Komisjami i Zespołami działającymi przy NRPiP oraz Przewodniczącymi Zespołów /Komisji
działających przy OIPiP,

Cały rok
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7.

Zarządem Polskiego Towarzystwa Położnych, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i
Położnych, Konsultantem krajowym oraz Konsultantami wojewódzkimi w dziedzinie pielęgniarstwa
położniczo-ginekologicznego,
 doulami, doradcami laktacyjnymi, nauczycielami NPR, instruktorami naprotechnologii, organizacjami
konsumenckimi.
Udział
w
konferencjach, 1)Wnioskowanie do NRPiP i Prezydium NRPiP o umożliwienie udziału członków Komisji
szkoleniach,
sympozjach ds. Położnych w konferencjach, szkoleniach, sympozjach tematycznie związanych z działaniem komisji.
tematycznie
związanych
z
działaniem komisji.

Cały rok

