STANOWISKO Nr 4/15/VII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 26 czerwca 2015 r.
w sprawie niezbędnej nowelizacji ustawy o działalności leczniczej
Naczelna Rada Lekarska zwraca uwagę na konieczność nowelizacji ustawy o
działalności leczniczej poprzez określenie wymagań niezbędnych do pełnienia funkcji
kierownika podmiotu leczniczego będącego przedsiębiorcą.
Wymóg posiadania przez osoby kierujące jednostkami ochrony zdrowia pewnych
minimalnych kwalifikacji obowiązywał w Polsce na gruncie przepisów ustawy z dnia
30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. Obecnie, na podstawie art. 46
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, takie wymogi określone
zostały jedynie wobec kierowników podmiotów leczniczych niebędących
przedsiębiorcami.
Z uwagi na fakt, iż ustawa o działalności leczniczej powierza kierownikowi podmiotu
leczniczego bardzo ważną rolę w procesie organizacji udzielania świadczeń opieki
zdrowotnej w tym podmiocie, to zasadnym jest określenie minimalnych wymogów,
jakie spełniać powinna osoba pełniąca taką funkcję.
Problem niedostatecznego nadzoru merytorycznego w podmiotach leczniczych może
występować z różnym nasileniem w zależności od rodzaju udzielanych świadczeń.
Nie będzie on zauważalny tam, gdzie poziom minimalnych wymagań dla
prowadzenia danej działalności leczniczej jest stosunkowo wysoki (np. specjalizacja
lekarska jako wymóg podstawowy, szpitale prowadzone przez niepubliczny podmiot).
Może wystąpić jednak tam, gdzie lekarze zaraz po uzyskaniu pełnego prawa
wykonywania zawodu samodzielnie udzielają świadczeń (stomatologia) i być tym
bardziej widoczny w momencie likwidacji stażu podyplomowego.
W ocenie Naczelnej Rady Lekarskiej powyższe argumenty uzasadniają
wprowadzenie do ustawy o działalności leczniczej w stosunku do podmiotów
udzielających świadczeń zastrzeżonych do kompetencji lekarzy lub lekarzy
dentystów wymogu posiadania prawa wykonywania zawodu odpowiednio lekarza lub
lekarza dentysty oraz minimum 5 letniego doświadczenia w wykonywaniu jednego z
tych zawodów lub tytułu specjalisty, jako wymogów niezbędnych do pełnienia funkcji
kierownika podmiotu leczniczego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, 5-6 ustawy.
W przypadku, w którym kierownikiem podmiotu leczniczego jest zarząd spółki
kapitałowej, wspomniane wymogi powinna spełniać co najmniej jeden członek
zarządu.

