LIST HOSPICYJNY NR 33/2012
FORUM HOSPICJÓW POLSKICH

Kraków 19 grudnia 2012 r.

KRS 0000289910, Regon 120599343, NIP 6783047971
Konto: Bank Pekao S.A. Nr 97 1240 1431 1111 0010 1863 8924
Adres do przekazania informacji, którą chcemy się podzielić z innymi Hospicjami:
Zarząd FHP ul. Fatimska 17, 31-831 Kraków, tel/fax 12 641 46 59, e-mail: zarzad@hospicjum.org
Sprawa pracy lekarzy
W Dzienniku Gazecie Prawnej z dnia 18 grudnia 2012 r. nr 245 ukazała się na żółtych stronach
informacja o nowych obowiązkach dla wpisanych medyków mówiąca o Tm, że lekarz wykonujący zawód na
podstawie umowy o cywilnoprawnej lub kontraktu zawartego ze szpitalem, z przychodnią, centrum medycznym,
lecznicą, zakładem opiekuńczo – leczniczym, hospicjum itd. musi zarejestrować praktykę zawodową
wykonywaną w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego. Musi zarejestrować przed 1 stycznia 2013 roku praktykę
zawodową w rejestrze podmiotów prowadzonym przez odpowiednia okręgowa izbę lekarską
Aby dokonać wpisu lekarz:
• musi złożyć wniosek,
• mieć wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
• mieć zawartą umowę ubezpieczeniową OC,
• przedłożyć oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek członkowskich w okręgowej izbie
lekarskiej.
Lekarz wykonujący działalność leczniczą musi mieć regulamin organizacyjny praktyki.
Dziennik Gazeta Prawna podaje, że z obowiązku rejestrowego wyłączeni są lekarze
• zatrudnieni tylko na umowę o pracę,
• prowadzący gabinet prywatny lub praktykę wyjazdową (obecnie może być wykonywana jedynie do
udzielania świadczeń zdrowotnych w domu pacjenta) i nie pracują nigdzie indziej.
Sprawa wolontariatu lekarzy
W poprzednich listach hospicyjnych informowaliśmy, że przygotowane zostanie zapytanie do Ministra
Zdrowia odnośnie pełnienia wolontariatu przez lekarzy. Obecnie został przygotowany tekst pisma do Ministra
Zdrowia, w którym prosimy o ustosunkowaniu się do informacji zawartej w dzienniku Gazeta Prawna z dnia 24
października 2012 r. mówiącej, że lekarz, który nie zarejestruje przed 1 stycznia 2013 r. własnej działalności nie
będzie mógł współpracować z hospicjum jako wolontariusz. W piśmie przedkładamy naszą uwagę, że
interpretacja w myśl której lekarz pracujący jako wolontariusz musi zarejestrować swoją praktykę zawodową nie
znajduje uzasadnienia, gdyż art. 21 ustawy o działalności leczniczej i przepisy ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie stanowią samodzielną podstawę prawną do pracy lekarza w charakterze
wolontariusza.
Zespól kontroli zakażeń. Program kontroli zakażeń
Zakład opieki zdrowotnej i każdy pracownik udzielający jakichkolwiek świadczeń medycznych w ramach
działalności indywidualnej zobowiązany jest do podstępowania w sposób ograniczający lub wręcz
uniemożliwiający zainfekowanie zgłaszających się po pomoc chorych. W tym celu każda jednostka opieki
zdrowotnej powinna opracować i wdrożyć procedury, standardy, instrukcje odpowiednie do zakresu prowadzonej
działalności. Procedury winny być zgodne z obowiązującym prawem i aktualna wiedza medyczną, zweryfikowane
przez zespół i komitet kontroli zakażeń ( w otwartej placówce przez kierownictwo placówki), dostosowane do
specyfiki placówki.

