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Historyczna : z dnia 30.08.1991r. O ZOZ(przeszło 50 nowelizacji),

Ustawa z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych .

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U.
2015, poz. 618 ze zm. 10.06.2016r.), nowelizacja w dniu 15.07.2016r. –
Zakłady Lecznicze zamiast przedsiębiorstw podmiotów leczniczych.

Regulacje - Rozporządzenia MZ , które poprawiły status zawodowy:
- z dnia 20.12.2012r. sprawie standardów postępowania medycznego
w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów
wykonujących działalność leczniczą(na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej„Minister właściwy do spraw zdrowia może określić drodze rozporządzenia,
standardy postępowania medycznego w wybranych dziedzinach medycyny
lub w określonych podmiotach wykonujących działalność leczniczą, kierując
się potrzebą zapewnienia odpowiedniej jakości świadczeń zdrowotnych.),
- z dnia 28.12.2012r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm
zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych
niebędących przedsiębiorcami(art. 50 ust. 2 ustawy o d.l.),
















Standardy wyposażenia , infrastruktury, sprzętu medycznego,
Algorytmy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego,
Normy zatrudnienia, w oparciu o umowy o pracę, kontrakty?
Nadzór nad jakością leczenia,
Zdefiniowanie Oddziałów Chirurgicznych/Onkologicznych dla
poszczególnych poziomów referencyjności lecznictwa szpitalnego,
System konsultancki (uzupełnienie kadry lekarskiej),
Wypracowanie modelu funkcjonowania i zatrudniania
Koordynatorów , Kierowników i Ordynatorów Oddziałów
Chirurgicznych (konkursy, zagwarantowanie czasu pracy 5-6 lat),
Zdefiniowanie roli kierownika specjalizacji (odpowiedzialność – OC,
finansowanie),
Zmiana sposobu funkcjonowania lekarzy w oparciu o umowy
cywilno-prawne ( spółki prawa handlowego) lub możliwość wyboru
charakteru zatrudnienia (umowy o pracę), przy zmianie ordynacji
podatkowej.










Doprowadzenie do opublikowania Rozporządzenia Ministra
Zdrowia analogicznie do środowiska anestezjologów, czyli
w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie
chirurgii onkologicznej , zawierające regulacje m.in. :
Norm zatrudnienia,
Standardów wyposażenia w sprzęt i warunków lokalowych
oddziałów/klinik, w zależności od stopnia referencyjności.
Algorytmów postępowania diagnostyczno-terapeutycznego dla
poszczególnych jednostek chorobowych, z uszczegółowieniem
wytycznych wykonywania zabiegów operacyjnych, minimalnych
zespołów operacyjnech,ich metody etc. ( np. resekcja żołądka –
2 lek. specjalistów + asysta ), rodzaj i jakość sprzętu) ,
Akredytacji ośrodków.

Przykład oddziaływania wytycznych konsultanta
krajowego ds. chirurgii dziecięcej (z dnia 05.06.2009r.)
na funkcjonowanie oddziałów chirurgii ogólnej
w Polsce (skutek: ograniczenie możliwości leczenia
dzieci w oddziałach chirurgii ogólnej).

BIAŁA KSIĘGA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

Analiza aktualnego stanu Chirurgii
Onkologicznej w Polsce,
między innymi:
• zasoby rzeczowe, kadrowe,
• kontrakty z NFZ,
• diagnoza epidemiologiczna,
• dostępność, jakość leczenia,
• ocena potrzeb,
• strategia działania
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