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Lekarze wygrali z ZUSem, od nowego roku będzie więcej czasu dla
pacjentów.

12 stycznia 2011 roku, dzięki inicjatywie lekarzy w największym społecznościowym serwisie dla 

lekarzy www.konsylium24.pl, wchodzą w życie nowe, uproszczone druki zwolnień lekarskich ZUS

ZLA. W nowych drukach ubędzie 5 żmudnych do wypełniania rubryk. Oznacza to każdorazowo 

zysk czasu około 2 minut więcej na jednego pacjenta. Dzięki temu lekarze swój czas w pracy, 

zamiast na wypisywanie druków, będą mogli poświęcić na diagnozowanie i leczenie kolejnych 

chorych.

488 dni temu lekarze zaczęli w serwisie Konsylium24.pl zbierać podpisy pod apelem o uproszczenie 

druków ZUS ZLA. W ciągu zaledwie kilkunastu dni apel poparło niemal 3,000 polskich lekarzy, 72 

różnych specjalizacji, z przeróżnych zakątków całej Polski. Akcja odbiła się szerokim echem w mediach -

mówiły o niej Fakty TVN, Teleexpress, stacje radiowe, pisały - liczne dzienniki i tygodniki - relacje te 

można zobaczyć tutaj: https://konsylium24.pl/start/petycja

Potrzeba było roku, aby Ministerstwo Pracy przygotowało odpowiedni projekt, który znowu konsultowali 

lekarze-pomysłodawcy z Konsylium24.pl oraz wiele innych podmiotów. Nawet Prezes Naczelnej Rady 

Lekarskiej w swojej opinii powoływał się na głos środowiska lekarskiego sformułowany przez lekarzy na 

www.konsylium24.pl

W nowych drukach zwolnień zniknie 5 rubryk: liczba dni niezdolności do pracy, imię i nazwisko lekarza, 

NIP Zakładu Opieki Zdrowotnej i Nazwa płatnika. Dane te ZUS będzie pobierał z innych źródeł.



Lekarze na Konsylium24.pl są zadowoleni z wprowadzanych zmian. Co prawda wiele postulatów nie 

zostało uwzględnionych (np. wciąż trzeba pisać zarówno PESEL pacjenta jak i jego datę urodzenia, czyli

dwa razy te same dane), ale usunięcie 5 rubryk, jednoznaczne wyjaśnienie, że adres pacjenta ma być to

jego adres pobytu w czasie choroby a nie adres zameldowania (o co toczyło się wiele konfliktów z 

pracodawcami i lokalnymi oddziałami ZUSu) oraz kilka innych drobnych udogodnień sprawiają, że 

środowisko lekarskie cieszy się z nowych druków. "To nie do wiary, że nawet niewielka grupa osób, jeśli 

ma rację, może wpływać na działanie wielkich instytucji państwowych" - podkreślają lekarze.

 

Nowe druki zwolnień wejdą w życie 12 stycznia 2011 roku.

Nowe rozporządzenie można znaleźć tutaj:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101891270

http://www.abc.com.pl/serwis/du/2010/1270.htm 

Gdyby chcieli Państwo kontakt do lekarzy (z różnych miast Polski) - pomysłodawców akcji lub więcej 

informacji o samej akcji - prosimy o kontakt:

lek. Michał Feldman

michal.feldman@konsylium24.pl

tel. +48 502 338 470

www.Konsylium24.pl to największy opiniotwórczy serwis społecznościowy przeznaczony tylko dla lekarzy. Ponad 20 000 lekarzy

pomaga sobie nawzajem każdego dnia rozwiązywać kilkadziesiąt problemów najtrudniejszych przypadków klinicznych polskich 

pacjentów. W serwisie toczą się również żywe dyskusje etyczne i światopoglądowe związane z wykonywaniem zawodu lekarza.

Wydawcą serwisu jest Grupa Rx Sp. z o.o.
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