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Szanowny Pan
Krzysztof Tuczapski
Dyrektor
Lubelskiego Oddzialu Wojewódzkiego
lt{aro dowego Fundus zu zelr owia

Szanowny Panie Dyrektorze

W związkrr z ltcznymt sygnałami dotyczącymi niekorzystnych skutków ostatniej zmlany

,,warunków dodatkowo ocenianych" w zaklesie kr,valifikacji personelu (lekarzy) przy rcalizacjt

procedury oceny ofęrt w postępowaniu w spralvie zawarcl,a Llmowy o udzielenie świadczeń opieki

zdrowotnej w zakresie ,,ambulatoryjna opieka specjalistyczna" - zwracamy uwagę na następujące

zagadnienia z prośbą o wyjaśnienie naszych wątpliwości j.n.:

czy konsekwencją ostatniej zmiany Zarządzenia Nr 54/2011/DS OiZPrezesa NFZ

z dnia 30 września 20II r. dokonanej Zarządzenicm Nr 33/2013/DSOZ Prezesa

NFZ z dnia 31 maja 2013 r. (zalącznik nr 1: Tabela 1.13.1 ambulatoryjna opieka

specjalistyczlla) w cz. Kryterium- L.p.1 pkt 3a) będzie pozbawienie aż od 10 do 20

punktów Ęch podmiotów skladających oferĘ kontraktowe, które zatrudniają

lekarzy ze specjalizacją I stopnia - w stosunku do podmiotów zatrudniających

lekarzy specjalistów?

poza §m z pism skierowanych przez lekarzy do tutejszej Izby wynilra, że przy

realizacji znowelizowanego zarząrJzenia Prezesa NFZ ,rzrównuje się kwalifikacje

lekarzy z I stopniem specjalizrcjiz lekarzami bez lub w tralrcie specjalizacji".

Nierówność traktowania w proceclurze kontraktowej podmiotór,v zatrudniającycir lekarzy

specjalistów w stosunku do podmiotów zatrudniających lekaruy z I stopniem specjalizacji budzi

uzasadniony niepokój tyclr drugich z powodu zagrożenia utraty dotyclrczasowego zatrudnienia jak
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i tutejszej Izby z powodu kolizji nowej procedury koŃursowej w wyzej wskazanym zakresie z ldeą

zawartąw obowiązującym przepisie afi.64 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza

t lekarza dentysty (Dz. U. 20 I l .27 7 .I 63 4 z poźń,zm.).
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