Czy w œwietle prawa ³atwiejsz¹ form¹ dzia³alnoœci jest za³o¿enie spó³ki partnerskiej czy nzoz-u?
OdpowiedŸ
(stan prawny dotychczas nie uległ zmianie)
Dla osoby zamierzającej prowadzić grupowo działalność leczniczą, łatwiejszą formą działalności jest założenie spółki partnerskiej wspólnie z innym podmiotem wykonującym wolny zawód, niż założenie nzoz-u.
Wybór formy wykonywania zawodu i udzielania świadczeń zdrowotnych uzależniony jest od skali i rozmiarów prowadzonej działalności leczniczej. Jeśli świadczenia zdrowotne udzielane mają być przez specjalnie w tym celu utworzony i utrzymywany wyodrębniony organizacyjnie zespół osób i środków majątkowych, odpowiednią formą jest założenie nzoz-u. Jeśli zaś działalność lecznicza prowadzona jest w mniejszej
skali i służy głównie wykonywaniu zawodu przez kilku partnerów-wspólników, właściwszą formą jest założenie spółki partnerskiej. Niewątpliwie od skali prowadzonej działalności ustawodawca uzależnił szereg
wymogów, stawianych podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych. Mniejsze wymagania są stawiane praktykom grupowym niż zakładom opieki zdrowotnej, które muszą spełniać ostrzejsze normy i warunki prowadzenia działalności.
Przykładowo wymagania dla lokalu użytkowego, w którym udzielane są świadczenia medyczne uzależnione są od tego, czy w danym lokalu świadczenia mają być udzielane przez zakład opieki zdrowotnej, czy
też jest to tylko miejsce wykonywania grupowej praktyki zawodowej. Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i sprzęt medyczny, służące wykonywaniu grupowej praktyki lekarskiej określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 marca 2000 r. (DzU z 2000 r. Nr 20, poz. 254.
Zobacz też: komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie obowiązywania rozporządzenia. Projekt nowego
rozporządzenia dostępny w Serwisie Prawo i Zdrowie w rozdziale: Akty prawne, projekty przepisów). Z kolei
wymagania, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 czerwca 2005 r. w sprawie
wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia
zakładu opieki zdrowotnej (DzU Nr 116, poz. 985).
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