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Szanowni Państwo,

U S TA WA O O KRE Ś LA NIU W YN AGR OD ZE Ń

Na naszej stronie internetowej publikujemy komentarz praktyczny do
ustawy o określaniu minimalnych wynagrodzeń w opiece zdrowotnej.
Ten akt prawny (to tak na marginesie) powinien uświadomić nam, jak
bardzo specjalności oparte w dużej części na praktykach zawodowych
(tak jak stomatologia) traktowane są marginalnie i jak właściwie nie
funkcjonują w świadomości polityków. Ustawa bowiem dotyczy płac w
podmiotach leczniczych. W praktykach już nie [!!] Zapomnieli ?

Z N ANY _PRO B LE M .P L :

To nie jest próba hamowania wolności słowa, czyli prawa pacjenta do
krytyki poczynań lekarza. Prawo krytyki to jedno, a realne prawo do
obrony i riposty to drugie. Jeśli pojawia się „zinstytucjonalizowana”
forma zamieszczania opinii (portal) , to musi on zapewnić ( o ile to w
ogóle możliwe) symetrię praw obu stron. Zagadnienie jest zresztą dużo
bardziej złożone. Artykuł serwisu autonomia-dent.pl pozwala prześledzić
sekwencję pism i wystąpień w tej sprawie, oraz stanowisko Prezesa NRL

To zdjęcie z profilu fb #protestmedykow

mówi więcej niż finansowe statystyki. Nasze
zawody nie mogą odbierać nas naszym

Rodzinom. Pieniądze są do zdobycia, o więzi
dużo trudniej.

Wspierajmy walkę o lepsze jutro!
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O T , P O MY S ŁO WO Ś Ć::

Poradnia wpadła na tyleż interesujący, co osobliwy pomysł: podpiąć
telefon rejestracji pod numer 0- 700..Każda minuta połączenia to jakiś
grosz....
Rzecznik Praw Pacjenta nie był tak entuzjastycznie
nastawiony. Wydał decyzję uznającą takie postępowanie za naruszenie
zbiorowych praw pacjentów. A z tym nie ma żartów-kara za
zignorowanie takiej decyzji wynosi do 500 tys zł

STAN SPRAWY:

Ustawa z 6 czerwca 2017 r
obowiązuje już, W lipcu
powinny być już dokonane
pierwsze (niewielkie
najczęściej ) korekty
wynagrodzeń
Wykonywanie postanowień tej
ustawy podlega kontroli

STAN SPRAWY:

Lekarze i poradnie, które
złożyły skargę w WSA w
Wwie na działania GIODO
czekają teraz na ponowne
rozpatrzenie sprawy przez
GIODO (zgodnie z
zaleceniami jakie dał WSA
w wyrokach)

STAN SPRAWY

Poradnia odwołała się do
sądu administracyjnego.
Sąd podtrzymał decyzję
RPP. Poradnia musi
zmienić numer na
zwykły.

ocena? OK, ale z realnym
prawem do riposty
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CENNIKI I FAKTURY

Z A WI DO W IC E - 21 P A ŹDZI E RN I KA:

Czyli "dwa w jednym"- wybory STM w Delegaturze Kaliskiej i Konferencja naukowa.
Jedno i drugie udało się znakomicie. W części naukowej były 2 wykłady z ćwiczeniami :
1/ endodoncja - sekwencje narzędzi ręcznych i obrotowych w kanałach prostych i
zakrzywionych oraz 2/ materiały firmy GC- system wiążący oraz prezentacja i ćwiczenia
z użyciem materiału Essentia

Ponieważ w obiegu krążą nieaktualne teksty ustawy o
dział. leczniczej, czasem dysponować możemy
nieaktualną wiedzą. O tym, że cenniki mają wisieć w
poczekalni pewnie wszyscy wiedzą. Ważne też, że jeśli
mamy stronę internetową, to tam też powinien być
cennik. W 2014 r nowelizacja dodała art.24a, wedle
którego faktury muszą być zgodne z wysokością opłat
z cennika. Logiczny wniosek , jaki się nasuwa to taki,
że najbezpieczniej jest w cenniku podać ceny "w
widełkach" . Niemniej na prośbę organu kontroli o
pokazanie faktur najlepiej poprosić o podanie
podstawy prawnej.

AU T ON O MI A-D EN T .P L - ZAPR Z E S TAN I E A K TUA L IZA CJ I :

Po ponad 8 latach , wielkopolski internetowy serwis stomatologiczny www.autonomiadent.pl zaprzestał aktualizacji. Zawarte tam wpisy będą oczywiście cały czas dostępne,
ale siłą rzeczy ich aktualność wyczerpie się wraz z pojawianiem się nowych rozwiązań
systemowych w opiece STM, czy nowych aktów prawnych. Życzeniem Autora serwisu
jest, aby przede wszystkim samo dopominanie się o autonomię stało się nieaktualne- aby
zaszły wreszcie zmiany gwarantujące stomatologom należny zakres swobody.

WPIS POŻEGNALNY

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA:
2017-10-27 | Nadzwyczajne posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej
2017-11-10 | Posiedzenie NRL i KSNRL w Gnieźnie

Z PRASY:

wybór artykułów i
komentarzy

1. Każdy Polak z prawem do leczenia
2. Dlaczego podpis elektroniczny jest potrzebny
lekarzom?

Spis numerów | Jak się zapisać? | Jak się wypisać? | Kontakt z Komisją

3. Jak ma wyglądać dentobus?-specyfikacja
zamówienia MZ
4. Opinie lekarzy o punktach edukac. (film)

