z dyrektorami poszczególnych
szpitali, w ktorych będą
mogli braó udział przeclsiawiciele
zainteresowanych

związkow zawodowych.

Na

spotkaniach tych omawiana jest
wYsokoŚc nakładow kierowanYc
h PrzezNFZ do podmiotu, kwota
zwiększenia kontraktu,
a dYrektorzY informują

o

przeznaczeniu wzrostów,
w tym o wielkości.środkow
PrzeznaczonYch na wzrost wynagrodzeń.
Kazdy oW przygotował harmonogram
takich
sPotkań' ktÓrY został
Przekazany do central związkow uczestniczących
w rozmowach
z Ministrem' Na kolejnYch sPotkaniach
dokonywano weryfikacji procesu
przyznawania
PodwYzek' Ustalono, ze wszelkie wątpliwości
w tym zakresie wyjaśnianie
będą w toku
kolejnYch tur sPotkań organizowanych
w oW NFZ. Aktualnie trwa kolejna tura
takich
sPotkań' Ponadto wYstosowano
do dyrektorów szpitali pismo
w sprawie uwzględniania
w Procesie rozdYsPonowYwania
środkow finansowych wynikających
ze wzrostów
wańościumow z NFz wynagrodzeń
osób wykonujących zawody medyczne,
a nieobjętYch dotąd
PodwYzkami wprowadzonymi w oparciu
o celowane środki
finansowe,
Jednocześnie nalezy podkreślic,
iz Ministerstwo zdrowia niejednokrotnie
d.eklarowało
wolę dalszYch Prac nad sYstemowym
regulowaniem płac w ochronie
zdrowia.Jesteśmy
gotowi na kontYnuowanie
rDzmow na ten temat i
wspólne poszukiwarlie realnych
mozliwościdalszej poprawy poziomów
wynagrodzeń pracowników podmiotów
Ieczniczych, z uwagii na
objęcie regulacją systemową
wielu grup zawodowych
powszechny
i
eharakte;r przepisów normujących
minimalne wynagrodzenie za pracę
roZmoWY te PowinnY
odbYwaó się w formule dialJgu
trójsironncgo, zarówno na forunl
branzowego Trojstronnego
zespołu do spraw ochrony zdrowia,jak
i Rady Dialogu
Społecznego.
W odniesieniu do zagadnień
Poruszanych w punkcie 2 i 3 pragnę

zaznaczyc, iżzarowno
zagadnienia dotYczące
zmian w kompetencjach diagnostów
laboratoryjnych oraz
wProwadzenie bezPłatnYch
sPecjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych
finansowanych
z budzetu państwa wymaga wprowadzenia
zmian na poziomie ustawowym,
Resor1
zdrowia dostrzega potrzebę
znowelizowania przepisów

o

ustawy
diagnostyee
laboratoryjnej, dlatego tez
w Ministerstwie zdrowia finalizowane
§ą prace nad projektem
ustawy o medycynie laboratoryjnej,
ktora zastąpi obecnie obowiązującą
ustawę
dnia
27 liPca 2001 r, o diagnostyce
laboratoryjnej (Dz. |,).
2019 r., poz,849). Równolegle

prowadzone

są takze prace nad

z

z

zgłoszeniem do \Nykazu prac
Legislacyjnych
Rady Ministrów projektu ustawy
o medycynie laboratoryjnej
ipo uzyskaniu wpisu do wykazu prac
Legislacyjnych i programowych
Rady Ministrów,
projekt zostanie przekazany
do uzgodnień

i

prclgramowych

i konsultacji public znych.

