UCHWAŁA Nr 5/16/VII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 15 stycznia 2016 r.

w sprawie Ośrodka Naczelnej Izby Lekarskiej ds. Wytycznych Postępowania w
Praktyce Medycznej

Na podstawie art. 39 ust.1 (Dz. U. z 2015 r., poz. 651) oraz § 6 ust. 1
uchwały Nr 14 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie
regulaminu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:

§ 1.
Powołuje się Ośrodek Naczelnej Izby Lekarskiej ds. Wytycznych Postępowania w
Praktyce Medycznej zwany dalej „Ośrodkiem”.
§ 2.
1. Ośrodek

zajmuje

się

rozpowszechnianiem

wytycznych

postępowania

medycznego opierających się na aktualnej wiedzy medycznej oraz zasadach
evidence based medicine. Zadaniami Ośrodka są w szczególności następujące
działania dotyczące standardów i wytycznych postępowania medycznego:
1) gromadzenie, publikowanie i rozpowszechnianie;
2) organizowanie i promowanie współpracy interdyscyplinarnej w ich tworzeniu;
3) promowanie i wspieranie ich stosowania w praktyce medycznej;
4) opracowywanie i publikowanie zaleceń dotyczących ich struktury i sposobu
opracowywania;
5) monitorowanie działań podejmowanych w Polsce i za granicą w zakresie ich
opracowywania

i

stosowania

oraz

publikowanie

informacji

o

tych

działaniach;
6) prowadzenie

portalu

internetowego

Ośrodka

służącego

publikacji

zaakceptowanych standardów i wytycznych;
7) opracowywanie aplikacji informatycznych i innych narzędzi ułatwiających ich
stosowanie w praktyce lekarzy i lekarzy dentystów;
8) pozyskiwanie z zewnętrznych źródeł środków wspierających realizację zadań.
2. Zadania o których mowa w ust. 1 Ośrodek realizuje m.in. we współpracy z:
1

1) krajowymi i zagranicznymi medycznymi towarzystwami naukowymi;
2) krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami aktywnymi w zakresie
standardów i wytycznych postępowania medycznego oraz medycyny opartej
na aktualnej wiedzy medycznej;
3) uczelniami medycznymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi;
4) nadzorem specjalistycznym i podmiotami zarządzającymi w ochronie zdrowia;
5) innymi podmiotami opracowującymi, przetwarzającymi, gromadzącymi i
upowszechniającymi standardy i wytyczne postępowania medycznego.
§ 3.
1. Działalnością Ośrodka kieruje kierownik, powoływany przez Prezesa Naczelnej
Rady Lekarskiej.
2. Do zadań kierownika Ośrodka należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Ośrodka;
2) przedstawianie

Prezydium

Naczelnej

Rady

Lekarskiej

Wytycznych

Postępowania w Praktyce Medycznej z wnioskiem o wyrażenie zgody na ich
publikację na portalu internetowym Ośrodka;
3) składanie corocznych sprawozdań z działalności Ośrodka Naczelnej Radzie
Lekarskiej.
§ 4.
1. Ośrodek dokonuje przeglądu i analizy zgodności opublikowanych przez Ośrodek
standardów i wytycznych z aktualną wiedzą medyczną nie rzadziej, niż raz w
roku. W przypadku potrzeby aktualizacji Wytycznych Kierownik Ośrodka zwraca
się do podmiotu, który opracował Wytyczne o dokonanie ich aktualizacji lub
odniesienie się do powstałych w tym zakresie propozycji.
2. W przypadku aktualizacji opublikowanych Wytycznych lub uznania ich za
nieaktualne przez podmiot, który je opracował, Kierownik Ośrodka przedstawia
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wniosek o wyrażenie zgody na
odpowiednio

publikację

na

portalu

internetowym

Ośrodka

nowych

lub

znowelizowanych Wytycznych lub usunięcie z tego portalu Wytycznych
nieaktualnych ewentualnie opatrzenie opublikowanych Wytycznych niezbędnym
komentarzem.
3. Szczegółowy tryb

pracy Ośrodka

określi regulamin

przygotowany przez

Kierownika zatwierdzony przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.
§ 5.
2

Kadencja kierownika trwa od dnia powołania do upływu 6 miesięcy od zakończenia
kadencji Naczelnej Rady Lekarskiej.
§ 6.
Ośrodek nadzoruje Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
§ 7.
Działalność Ośrodka jest finansowana ze środków Naczelnej Izby Lekarskiej.
§ 8.
Obsługę administracyjną Ośrodka zapewnia biuro Naczelnej Izby Lekarskiej.
§ 9.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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