Zwracam się z prośbą o opinię prawną w sprawie podziału finansów, które
należą się zespołowi pobierającemu narządy do transplantacji.
Kto ma prawo decydować o finansach?
Czy wszystkie osoby uczestniczące w zabiegu muszą otrzymać zapłatę?
Sprawa dotyczy dwóch pielęgniarek anestezjologicznych i instrumentariuszki,
dla których przewidziana jest kwota 700,00 złotych.
Czy tą kwotę może otrzymać tylko jedna osoba, czy obowiązkowo muszą
otrzymać dwie osoby?

OPINIA PRAWNA
W związku z przedłożonym mi pismem wyjaśniam i stwierdzam co następuje.
Podniesione w tym piśmie problemy związane z podziałem finansów należnych
zespołowi pobierającemu narządy są zawarte w ustawie z 01.07.2005 r o pobieraniu,
przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. Nr 169 poz.
1411 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22.03.2010 r w sprawie
szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem,
przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek
i narządów (Dz.U. nr 53 poz. 319).
Należy podkreślić, iż z powołanych powyżej przepisów wynikają tylko i wyłącznie
zasady ustalania zwrotu kosztów pobrania narządów przez podmiot leczniczy,
w którym nastąpiło pobranie narządów. Jednym z rodzajów tych kosztów ustalonych
w w/w przepisach są ustalone ryczałtowo tzw. koszty osobowe-koszty stałe, które
razem z innymi kosztami np. materiałowymi dają podmiotowi leczniczemu możliwość
wyliczenia swojej należności i wystawienia stosownej faktury. Są to koszty należne
podmiotowi leczniczemu wyłącznie w wysokości ustalonej w tej przepisach. Tak więc
nawet jeśli w zabiegu uczestniczyło dwóch lekarzy anestozjologów to i tak podmiot
leczniczy ma możliwość zafakturować z tego tytuły 700 zł a nie 2 razy po 700 zł.
Podobnie jest przy pielęgniarkach jeśli w zabiegu uczestniczyły nawet trzy
pielęgniarki to podmiot leczniczy może zafakturować wyłącznie 2 razy po 350 zł jak
wynika z w/w przepisów a nie 3 razy po 350 zł.
Powołane powyżej przepisy nie rozstrzygają natomiast jak pozyskane przez podmiot
leczniczy środki finansowe w części obejmującej refundację stałych kosztów
osobowych mają być podzielone pomiędzy poszczególnych uczestników zespołu
pobierającego narządy. Tak więc decyduje o tym właściciel i dysponent otrzymanych
środków a więc podmiot leczniczy zatrudniający lekarzy, pielęgniarki i salowe.
W mojej ocenie co do zasady środki te powinny być wypłacane w częściach równych
tak więc każda z pielęgniarek powinna otrzymać np. po 350 zł. Zróżnicowanie w tym
zakresie byłoby dopuszczalne gdyby podmiot leczniczy obiektywnymi kryteriami
wykazał, że wkład pracy jednej z pielęgniarek w zabieg jest większy niż drugiej.
Natomiast raczej wydaje się niedopuszczalne bez merytorycznego uzasadnienia
zapłacenie wynagrodzenia tylko jednej pielęgniarce i pozbawienie tego
wynagrodzenia drugiej z pielęgniarek uczestniczących w zabiegu bez narażenia się
podmiotu leczniczego na zarzut dyskryminacji.
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