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Komunikat Rzecznika Prasowego
w sprawie zmian w regulacjach prawnych które utrudniają pracę świadczeniodawcom

Nowe Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia systematycznie dokonuje przeglądu regulacji
prawnych pod kątem ich celowości i wpływu na funkcjonowanie świadczeniodawców.

W wyniku przeprowadzonej w trybie pilnym analizy przygotowano projekty zmian trzech
rozporządzeń, zawierających przepisy, które blokują rozwój zawodowy lekarzy lub utrudniają
ich codzienną pracę, skracając tym samym czas pozostający do dyspozycji pacjentów:

1. Rozporządzenia w sprawie staŜu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty;
2. Rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym

i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej;
3. Rozporządzenia w sprawie recept lekarskich.

Ad. 1.     Rozporządzenie w sprawie staŜu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty
Celem tego projektu jest przede wszystkim umoŜliwienie zdawania Lekarskiego Egzaminu
Państwowego juŜ w trakcie trwania staŜu podyplomowego. Usprawni to proces przystępowania lekarzy
do odbywania szkolenia specjalistycznego w ramach rezydentury. Wyeliminowane zostaną równieŜ
sytuacje, w których młodzi lekarze przez okres kilku miesięcy pozbawieni byli moŜliwości
zarobkowania z powodu narzuconego administracyjnie terminu zdawania LEP.

Ad. 2.     Rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem
fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej
W dniu 21 grudnia 2007 r. Ministerstwo Zdrowia wysłało do uzgodnień zewnętrznych projekt ww.
rozporządzenia, które ma na celu zrównanie długości okresów dostosowawczych dla wszystkich ZOZ
(stacjonarnych i ambulatoryjnych) do końca 2012 r. Ponadto projekt umoŜliwi skorzystanie z okresu
i programu dostosowawczego nowo otwieranym zakładom opieki zdrowotnej (powstającym na bazie
likwidowanych placówek).

Ad. 3.     Rozporządzenia w sprawie recept lekarskich
Rozporządzenie przewiduje przedłuŜenie obowiązującego okresu przejściowego, umoŜliwiając
wykorzystanie dotychczas obowiązujących druków recept. Lekarze nadal będą mogli korzystać
z druków recept wydawanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. WydłuŜenie do 30 czerwca 2008 r.
wskazanych okresów przejściowych, zapobiegnie pojawiającym się w przeszłości utrudnieniom
związanym z koniecznością wymiany recept i wynikającymi z tego niedogodnościami dla pacjentów.
Nowe regulacje wchodzą w Ŝycie 31 grudnia 2007r.
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Komentarz: Ad.2. Bardzo waŜna sprawa, umoŜliwiająca publicznym ZOZ-om przekształcanie się
w spółki prawa handlowego, bez konieczności spełniania surowych nowych norm sanitarno-
epidemiologicznych, umoŜliwiające korzystanie z okresu przejściowego i rejestrację nowych
podmiotów.
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