Poprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
oraz ustawy o pomocy społecznej (druk senacki nr 296).

1) w art. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1. w art. 2: a) w ust. w pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) szpital, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy,
sanatorium, prewentorium, hospicjum stacjonarne, zespół opieki długoterminowej
w domu pomocy społecznej, inny nie wymieniony z nazwy zakład przeznaczony
dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych
świadczeń zdrowotnych w odpowiednio urządzonym stałym pomieszczeniu,"
b) uchyla się ust. 2a";
2) w art. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
5) po art. 68 dodaje się art. 68a w brzmieniu:
"art. 68a.
1. Do zespołów opieki długoterminowej nie stosuje się art. 10 ust. 4 i art. 19b.
2. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, strukturę
organizacyjną zespołu opieki długoterminowej w domu pomocy społecznej,
sposób zarządzania nim, a także tryb jego kontroli, mając na względzie
konieczności należytej realizacji zadań i sprawnego działania tego zakładu opieki
zdrowotnej oraz skuteczność przeprowadzonej kontroli.
3. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw zabezpieczenia społecznego, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady
Lekarskiej oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych określi, w drodze
rozporządzenia sposób i tryb kwalifikowania osób do udzielania świadczeń
zdrowotnych przez zespół opieki długoterminowej w domu pomocy społecznej,
mając na względzie stopień niepełnosprawności i niesamodzielności oraz stan
zdrowia osób kwalifikowanych do zespołu opieki długoterminowej, a także zakres
i rodzaj świadczeń zdrowotnych."
3) w art. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) w art. 6:
a) pkt 15 otrzymuje brzmienie:
"15) średni miesięczny koszt utrzymania w placówce opiekuńczo-wychowawczej kwotę rocznych wydatków na działalność placówki wynikającą z utrzymania
dzieci, z roku poprzedniego, bez wydatków inwestycyjnych, powiększoną o
prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na rok kalendarzowy,
podzieloną przez liczbę miejsc w placówce i przez dwanaście"
b) dodaje się punkt 15a w brzmieniu:
"15a) średni miesięczny koszt utrzymania w domu pomocy społecznej - kwotę
rocznych wydatków na działalność domu wynikającą z utrzymania mieszkańców,
z roku poprzedniego, bez wydatków inwestycyjnych oraz poniesionych przez
zakład opieki długoterminowej w domu pomocy społecznej na realizację
świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia,
powiększoną o prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na rok kalendarzowy,
podzielona przez liczbę miejsc w domu i przez dwanaście."

4) w art. 2 pkt 2) ppkt a) otrzymuje brzmienie:
a) w art. 58 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Dom pomocy społecznej świadczy mieszkańcom usługi pielęgniarskie i
rehabilitacyjne organizując zespoły opieki długoterminowej na podstawie
przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej
(Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn.zm.) - w zakresie i na warunkach określonych w
kontrakcie zespołu opieki długoterminowej z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Dom pomocy społecznej umożliwia mieszkańcom dostęp do pozostałych
świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów".

