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Po rocznej przerwie, wznowił prace Trójstron-
ny Zespół do Spraw Ochrony Zdrowia, które-
go posiedzenie odbyło si  4 czerwca 2018 r. 
w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” 
w Warszawie. W spotkaniu uczestniczył Łukasz 
Szumowski ‒ Minister Zdrowia, Józefa Szczu-
rek- elazko ‒ Sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Zdrowia, El bieta Bojanowska ‒ Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej oraz Andrzej Jacyna ‒ p.o. Preze-
sa Narodowego Funduszu Zdrowia. Zgodnie 
z regulaminem prac Zespołu rotacyjne prze-
wodnictwo w Zespole obj ła strona zwi z-
kowa ‒ p. Krystyna Ptok z Forum Zwi zków
Zawodowych.

Minister Ł. Szumowski przedstawił informacje 
na temat funkcjonowania systemu podstawo-
wego szpitalnego zabezpieczenia wiadcze  
opieki zdrowotnej (tzw. sieci szpitali). Poinfor-
mował, e system funkcjonuje od pół roku i 
do resortu spływaj  pierwsze dane dotycz ce 

jego funkcjonowania. Zdaniem ministra: to 
rozwi zanie legislacyjne zabezpieczyło sta-
bilno  funkcjonowania podmiotów szpital-
nych w Polsce. Podkre lił, e odno nie doce-
lowego kształtu sieci szpitali dyskusja b dzie 
nadal trwała, nale y jeszcze dostosowa  sie  
do spływaj cych danych, wprowadzi  pewne 
uszczelnienia i ułatwienia dla ró nych pod-
miotów na ró nym poziomie referencyjno ci. 

Nast pnie A. Jacyna, Prezes NFZ przedstawił 
informacj  o bud ecie NFZ na rok 2018 oraz 
kolejne lata w kontek cie ustawy zwi kszaj cej 
nakłady na ochron  zdrowia. Poinformował 
równie , e rozpocz to procedowanie zmiany 
planu fi nansowego NFZ na rok 2018. Stosow-
ny wniosek w tej kwestii został zło ony do Mi-
nisterstwa Zdrowia i Ministerstwa Finansów.

Kolejnym omawianym punktem była informa-
cja Ministerstwa Zdrowia na temat stanu prac 
nad projektami legislacyjnymi dotycz cymi 
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spraw pracowniczych z uwzgl dnieniem tema-
tu kadr piel gniarskich w kontek cie projektu 
rozporz dzenia Ministra Zdrowia zmieniaj ce-
go rozporz dzenie w sprawie wiadcze  gwa-
rantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. 

Minister Ł. Szumowski poinformował, e kwe-
stia kadry piel gniarskiej jest jednym z istotnych 
tematów z uwagi na brak osób wykonuj cych 
zawód piel gniarki i poło nej. Zaznaczył, e nie-
zwykle wa ny jest dokument dotycz cy strate-
gii na rzecz rozwoju piel gniarstwa i poło nic-
twa w Polsce. Okre la on kierunki działa , jakie 
nale y podj , aby zapewni  wysok  jako , 
bezpiecze stwo i dost p do opieki piel gniar-
skiej dla pacjentów.

Minister Ł. Szumowski podkre lił, e najwi kszym 
problemem jest to e piel gniarki odchodz  
z zawodu. Poinformował, e na 5 tys. osób, które 
wchodz  do szkół tylko 3 tys. rozpoczyna prac .

Zgłoszono wniosek, aby jedno z kolejnych po-
siedze  po wi cone było strategii na rzecz roz-
woju piel gniarstwa i poło nictwa poszerzony 
o opiek  długoterminow , domy pomocy spo-
łecznej. Uzgodniono, e Zespół b dzie spoty-
kał si  w ka dy pierwszy ponedziałek miesi ca 
o godz. 14.00.  (Departament Dialogu i Partner-
stwa Społecznego MRPiPS)


