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W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 23 maja 2011 r. (znak: BW-II.872.5.2011),

zawierajace

wniosek

zatrudnienia

o podjecie

dzialan

systemowych

majacych

na celu zwiekszenie

psychologów w pelnym wymiarze czasu pracy w poradniach szpitalnych oraz w jednostkach

pozapsychiatrycznych, zwracam sie z uprzejma prosba o przyjecie ponizszego,
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
srodkÓw publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1027 z pózno zm.) stanowi, iz osoby objete
powszechnym - obowiazkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym maja, na
zasadach okreslonych w ustawie, prawo do swiadczen opieki zdrowotnej finansowanych ze
srodków publicznych, których celem jest zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom
urazom,

wczesne

wykrywanie chorób, leczenie, pielegnacja

oraz zapobieganie

niepelnosprawnosci i jej ograniczanie.
Art.

15

wskazanej

swiadczeniobiorcom
swiadczenia

powyzej

ustawy

nieubezpieczonym,

gwarantuje

osobom

którzy nie ukonczyli

ubezpieczonym

oraz

18. roku zycia bezplatne

opieki zdrowotnej w zakresach wymienionych w ustawie, które sa udzielane

przez podmioty posiadajace umowe z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie
swiadczen zdrowotnych finansowanych ze srodków publicznych. Jednoczesnie, zgodnie z art.
31 d ww. ustawy, minister wlasciwy do spraw zdrowia okresla, w drodze rozporzadzen,
w zakresach, o których mowa wart.

15, wykazy swiadczen gwarantowanych wraz

z okresleniem warunków realizacji danego swiadczenia gwarantowanego, w tym dotyczacych
miedzy innymi personelu majac na uwadze koniecznosc zapewnienia wysokiej jakosci

!

swiadczen opieki zdrowotnej oraz wlasciwego zabezpieczenia tych swiadczen. Przy czym
istotnym jest, iz kazde rozporzadzenie w sprawie swiadczen gwarantowanych okresla warunki
minimalne, które musi spelnic podmiot leczniczy chcac ubiegac sie o umowe z wlasciwym
oddzialem NFZ na realizacje swiadczen opieki zdrowotnej natomiast nie okresla norm
zatrudnienia. Oznacza to, iz podmiot leczniczy moze zatrudnic personel posiadajacy wyzsze
kwalifikacje niz okreslone przepisami lub personel dodatkowy.

Realne zapotrzebowanie na swiadczenia okreslonego rodzaju moze ocenic kierownik danego
podmiotu,

natomiast

to

organy

zalozycielskie podmiotów

leczniczych

dysponuja

mechanizmami oddzialywania na placówki pozwalajacymi na zwiekszenie zatrudnienia
okreslonych specjalistów do poziomu odpowiadajacego potrzebom zdrowotnym populacji
danego województwa.

Nalezy przy tym podkreslic, iz, stosownie do art. 7, 8 i 9 przedmiotowej ustawy, do zadan
wlasnych jednostek samorzadu terytorialnego w zakresie zapewnienia równego dostepu do
swiadczeÓ opieki zdrowotnej nalezy równiez podejmowanie dzialan wynikajacych
z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkaÓców.
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