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NEWSLETTER 

PRAWO MEDYCZNE 
Wydanie 3 / 1.02.2019-10.02.2019 

OGŁOSZONE 

 

RATOWNICTWO MEDYCZNE 
 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 4 

LUTEGO 2019 R. W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ 

GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU RATOWNICTWA 

MEDYCZNEGO (DZ.U. Z 2019R., POZ. 237) 

• zastępuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 

2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 

ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2013r., poz. 1176) 

• konieczność wprowadzenia zmian w związku z wejściem w 

życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o 

Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. poz. 1115 z późn. zm.), która wprowadziła definicję 

dyspozytorni medycznej oraz obowiązek wykonywania zadań 

zawodowych przez dyspozytorów medycznych i zespoły 

ratownictwa medycznego w oparciu o jednolity w skali kraju 

System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 

Medycznego (SWD PRM) 

• zmiany w zakresie wymagań w obszarze łączności: 

a) posiadanie łączności radiowej zapewniającej komunikację 

zespołu ratownictwa medycznego z dyspozytornią medyczną, SOR, 

centrami urazowymi, centrami urazowymi dla dzieci oraz z 

pozostałymi zespołami ratownictwa medycznego, w tym z 

lotniczymi zespołami ratownictwa medycznego; 

b) posiadanie łączności komórkowej zapewniającej komunikację 

zespołu ratownictwa medycznego z dyspozytorniami medycznymi, 

wojewódzkim koordynatorem ratownictwa medycznego oraz z 

pozostałymi zespołami ratownictwa medycznego; 

c) posiadanie sieci Internet w miejscach stacjonowania zespołów 

ratownictwa medycznego 

• wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019r. 

 

NAJWAŻNIEJSZA 
ZMIANA  

• tajemnica lekarska / 

dokumentacja 

medyczna 

 

NAJNOWSZE 
ARTYKUŁY  
Kolejki po nowemu – ale 

nie krótsze 

 

Zmiany w świadczeniach 

rehabilitacji leczniczej od 

dnia 1 stycznia 2019r. 

 

Jak prawidłowo 

prowadzić papierową 

dokumentację 

medyczną? 

 

 

 

 

 

 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/237/D2019000023701.pdf
https://www.ispoz.pl/2019/02/11/kolejki-po-nowemu-ale-nie-krotsze/
https://www.ispoz.pl/2019/02/11/kolejki-po-nowemu-ale-nie-krotsze/
https://www.ispoz.pl/2019/02/07/zmiany-w-swiadczeniach-rehabilitacji-leczniczej-od-dnia-1-stycznia-2019r/
https://www.ispoz.pl/2019/02/07/zmiany-w-swiadczeniach-rehabilitacji-leczniczej-od-dnia-1-stycznia-2019r/
https://www.ispoz.pl/2019/02/07/zmiany-w-swiadczeniach-rehabilitacji-leczniczej-od-dnia-1-stycznia-2019r/
https://www.ispoz.pl/2019/02/06/jak-prawidlowo-prowadzic-papierowa-dokumentacje-medyczna/
https://www.ispoz.pl/2019/02/06/jak-prawidlowo-prowadzic-papierowa-dokumentacje-medyczna/
https://www.ispoz.pl/2019/02/06/jak-prawidlowo-prowadzic-papierowa-dokumentacje-medyczna/
https://www.ispoz.pl/2019/02/06/jak-prawidlowo-prowadzic-papierowa-dokumentacje-medyczna/
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ZAWODY MEDYCZNE 
 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 31 STYCZNIA 2019 R. ZMIENIAJĄCE 

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH 

ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (DZ.U. Z 2019R., POZ. 226) 

 

• nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w 

dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U.  2017r., poz. 1217) 

• wprowadzenie możliwości uzyskania specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży 

przez osoby posiadające tytuł magistra psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, pielęgniarstwa lub na 

kierunku lekarskim 

• wchodzi w życie z dniem 7 lutego 2019r. 

 

 

 

WCHODZĄCE W ŻYCIE 

9 lutego 2019r. 
 

ZAWODY MEDYCZNE 

 
USTAWA Z DNIA 6 GRUDNIA 2018 R. O ZMIANIE USTAWY O ZAWODACH LEKARZA I 

LEKARZA DENTYSTY ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (DZ.U. Z 2019R., POZ. 150) 

• nowelizacja ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawy z dnia 6 

listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

• szeroka modyfikacja tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta i zasad udostępniania dokumentacji 

medycznej osobom bliskim 

• pacjent będzie miał możliwość zgłoszenia za życia sprzeciwu wobec ujawnienia tajemnicy lekarskiej 

osobom bliskim w swojej śmierci. Sprzeciw taki będzie załączany do dokumentacji medycznej. 

Przed wyrażeniem sprzeciwu, pacjent ma prawo do uzyskania informacji o skutkach złożenia takiego 

oświadczenia. 

• sprzeciw nie będzie miał charakteru bezwzględnego, gdyż sąd, na wniosek osoby bliskiej, będzie 

uprawniony do zwolnienia z tajemnicy lekarskiej, jeżeli jest to niezbędne: 

1) w celu dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia, z tytułu śmierci pacjenta; 

2) dla ochrony życia lub zdrowia osoby bliskiej. 

• w braku sprzeciwu pacjenta za życia, osoby bliskie mogą po jego śmierci nadal zwolnić lekarza z 

tajemnicy lekarskiej, w wypadku jednak gdy inna osoba bliska wyrazi sprzeciw wobec takiego 

zwolnienia rozstrzygać będzie sąd ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego (na wniosek osoby 

bliskiej lub lekarza) 

• lekarz będzie mógł wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie, czy dana osoba jest osobą bliską, której może 

zostać ujawniona informacja objęta tajemnicą lekarską po śmierci pacjenta 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/226/D2019000022601.pdf
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/150/D2019000015001.pdf
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• tożsame zasady wprowadzono w ustawie o prawach pacjenta i RPP dla osób wykonujących inne 

zawody medyczne zobowiązanych do zachowania tajemnicy zawodowej 

• rozszerzenie definicji osoby bliskiej o krewnych w linii bocznej (rodzeństwo) 

• dokumentacja medyczna może być udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu 

sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia. W razie wątpliwości, sporu 

pomiędzy osobami bliskimi lub sprzeciwu pacjenta za życia rozstrzygać o udostępnieniu 

dokumentacji będzie sąd ostatniego miejsca zamieszkania pacjenta. 

 

PRAWO FARMACEUTYCZNE 

 
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/161 Z DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 2015 

R. UZUPEŁNIAJĄCE DYREKTYWĘ 2001/83/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 

PRZEZ OKREŚLENIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD DOTYCZĄCYCH ZABEZPIECZEŃ 

UMIESZCZANYCH NA OPAKOWANIACH PRODUKTÓW LECZNICZYCH STOSOWANYCH U 

LUDZI 

• wprowadzenie procedury serializacji produktów leczniczych wprowadzanych do obrotu 

(uniemożliwienie wprowadzania fałszywych produktów do łańcucha dystrybucji) 

• konieczność umieszczania indywidualnych numerów identyfikacyjnych na opakowaniach produktów 

leczniczych i weryfikowania ich prawidłowości w centralnej bazie gromadzącej informacje o 

produktach leczniczych z terenu Unii Europejskiej (dotyczy co do zasady produktów zwolnionych 

do obrotu od dnia 9 lutego 2019r.) 

• konieczność wyposażenia aptek, aptek szpitalnych i działów farmacji w szpitalu w czytniki 

umożliwiające odczyt numerów identyfikacyjnych umieszczonych na opakowaniach i ich 

weryfikację w bazie 

 
 

STREFA NFZ 
 

ZARZĄDZENIE NR 15/2019/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 7 

LUTEGO 2019 R. ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIE W SPRAWIE WARUNKÓW POSTĘPOWANIA 

DOTYCZĄCEGO ZAWIERANIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

• nowelizacja zarządzenia Nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 

2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej 

• zmiany dotyczące zawierania umów w rodzaju ratownictwo medyczne (możliwość wspólnego 

ubiegania się przez dysponentów zespołów ratownictwa medycznego o zawarcie umowy w rejonie 

operacyjnym) 

• konieczność załączenia do oferty kopii umowy o współrealizacji oraz pełnomocnictwo do 

reprezentowania wszystkich współrealizatorów 

• nowelizacja wchodzi w życie z dniem 8 lutego 2019r. 

 

http://nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-152019dsm,6882.html
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ZARZĄDZENIE NR 14/2019/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 7 

LUTEGO 2019 R. W SPRAWIE OKREŚLENIA WARUNKÓW ZAWIERANIA I REALIZACJI 

UMÓW W RODZAJU RATOWNICTWO MEDYCZNE 

• zastępuje zarządzenie Nr 64/2016/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 

2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo 

medyczne (straci moc obowiązującą z dniem 31 marca 2019r.).  

• dostosowanie regulacji do ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1115) 

• możliwość wspólnego ubiegania się przez dysponentów zespołów ratownictwa medycznego o 

zawarcie umowy w rejonie operacyjnym 

• zmiana wzoru oświadczenia świadczeniodawcy (załącznik nr 5 do zarządzenia) 

• wprowadzenie nowego załącznika nr 8 do zarządzenia – oświadczenie świadczeniodawcy w zakresie 

dyspozytorni medycznej 

• nowe zarządzenie będzie miało zastosowanie do umów zawieranych od 1 kwietnia 2019r. 

 

ZARZĄDZENIE NR 13/2019/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 6 

LUTEGO 2019 R. W SPRAWIE OKREŚLENIA WARUNKÓW ZAWIERANIA I REALIZACJI 

UMÓW W RODZAJACH REHABILITACJA LECZNICZA ORAZ PROGRAMY ZDROWOTNE W 

ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ - LECZENIE DZIECI I DOROSŁYCH ZE ŚPIĄCZKĄ 

• zastępuje zarządzenie Nr 42/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 maja 

2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja 

lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci ze śpiączką 

• głównie ujednolicenie wprowadzonych dotychczas zmian w zarządzeniu 

• ujednolicenie nazewnictwa w zakresie osób wykonujących zawód fizjoterapeuty (zamiast „osoba 

prowadząca fizjoterapię”) 

• doprecyzowano, że potwierdzenie realizacji świadczeń w ośrodku dziennym lub oddziale dziennym 

polega na złożeniu podpisu w dokumentacji medycznej (a nie w dokumencie przechowywanym poza 

nią) 

• wprowadzenie warunku rozliczania świadczeń rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku lub oddziale 

dziennym - sprawozdanie średnio 5 procedur dziennie wobec każdego pacjenta w okresie 

sprawozdawczym 

• doprecyzowanie, że współpraca świadczeniodawcy z poradnią neonatologiczną w ramach programu 

„Za życiem” polega na udzielaniu informacji za pośrednictwem pacjenta lub bezpośrednio, w formie 

papierowej lub elektronicznej 

• z załącznika 1n (Katalog zakresów świadczeń) usunięto zakresy skojarzone odpowiadające 

zakresom: leczenie dzieci ze śpiączką i leczenie dorosłych chorych ze śpiączką, które są obecnie 

świadczeniami gwarantowanymi z zakresu programów zdrowotnych 

• konieczność aneksowania dotychczasowych umów  

• nowe zarządzenie wejdzie w życie z dniem 8 marca 2019r., ma zastosowanie do świadczeń 

sprawozdanych po dniu wejścia w życie zarządzenia, a udzielonych nie wcześniej niż w dniu 1 

lutego 2019 r.   

 

http://nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-142019dsm,6880.html
http://nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-132019dsoz,6878.html
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ZARZĄDZENIE NR 11/2019/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 

31 STYCZNIA 2019 R. ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIE W SPRAWIE OKREŚLENIA 

WARUNKÓW ZAWIERANIA I REALIZACJI UMÓW W RODZAJU ŚWIADCZENIA 

ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE 

• nowelizacja zarządzenia Nr 127/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 

grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia 

zdrowotne kontraktowane odrębnie 

• dostosowania przepisów do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2018 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej (Dz. U. z 2018r., poz. 657). 

• zmiany w załącznikach do załączenia: 

a) nr 1 – Katalog zakresów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 

- dodanie nowych produktów rozliczeniowych: 

Diagnostyka cukrzycy monogenowej (5.10.00.0000047 – 2154 pkt) 

Diagnostyka zaburzeń czynności układu pozapiramidowego w przebiegu schorzeń 

zwyrodnieniowych ośrodkowego układu nerwowego za pomocą radiofarmaceutyków 

(5.10.00.0000049 – 6272 pkt) 

Hemodiafiltracja (HDF) (5.10.00.0000153 – 418 lub 440,97 pkt) 

b) nr 1a - Katalog produktów dodatkowych do sumowania w KOC I 

- w produkcie 5.10.00.0000150 Podanie immunoglobuliny anty RhD pacjentce RhD-ujemnej, 

wskazano, że koszt immunoglobuliny anty-RhD nie może nieprzekraczać wysokości urzędowej 

ceny zbytu określonej przez MZ; 

- dookreślono, że żywienie powinno być prowadzone zgodnie z aktualnymi zasadami określonymi 

w Standardach żywienia pozajelitowego i żywienia dojelitowego publikowanych przez Polskie 

Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego lub Polskie Towarzystwo Żywienia 

Klinicznego Dzieci. 

c) nr 3 - Warunki realizacji umów w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 

- dodanie warunków realizacji dla nowych produktów rozliczeniowych 

d) nr 12 - Informacja dla kobiety objętej koordynowaną opieką nad kobietą w ciąży KOC I 

- zmiana wzoru informacji (obowiązek uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych 

pacjentki) 

• nowelizacja wchodzi w życie z dniem 4 marca 2019r. i stosuje się ją do świadczeń udzielanych 

od dnia 1 marca 2019 r. (wyjątek: nowe załączniki nr 1a - Katalog produktów dodatkowych do 

sumowania w KOC I oraz nr 12 - Informacja dla kobiety objętej koordynowaną opieką nad 

kobietą w ciąży KOC I stosuje się wstecznie do świadczeń rozliczanych od 1 stycznia 2019r.) 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 10/2019/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 

31 STYCZNIA 2019 R. W SPRAWIE WARUNKÓW ZAWIERANIA I REALIZACJI UMÓW W 

RODZAJU LECZENIE SZPITALNE – ŚWIADCZENIA KOMPLEKSOWE 

• zastępuje zarządzenie Nr 38/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 maja 

2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - 

świadczenia kompleksowe 

• zmiany w zakresie współczynników korygujących: 

http://nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-112019dsoz,6876.html
http://nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-102019dsoz,6874.html
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- nowy współczynnik (1,1) dla świadczeń KOS-zawał udzielanych w ramach posiadanego w 

strukturze organizacyjnej oddziału dziennej rehabilitacji kardiologicznej 

- nowy współczynnik (1,1) dla instytutów i podmiotów leczniczych utworzonych i prowadzonych 

przez uczelnię medyczną lub Skarb Państwa prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy oraz 

podmiotów leczniczych udostępniającymi uczelni medycznej jednostki organizacyjne niezbędne do 

prowadzenia kształcenia przed- i podyplomowego w zawodach medycznych – dotyczy tylko JGP: 

E10, E11, E12, E12G, E15, E16, E17G, E23G, E24G, E26; 

• zmiany w załączniku nr 1k - Katalog produktów rozliczeniowych dedykowanych do rozliczania 

świadczeń kompleksowych 

a) dodanie nowych grup JGP: 

- E31 Wszczepienie/ wymiana rozrusznika jednojamowego (7781 pkt) 

- E32 Wszczepienie/ wymiana rozrusznika dwujamowego (9512 pkt) 

- E33 Wszczepienie/ wymiana układu z funkcją resynchronizującą serca (CRT) 17576 pkt 

b) zmieniono strukturę załącznika, w miejsce modułów wprowadzono podział na leczenie, 

rehabilitację i monitorowanie 

c) umożliwienie odrębnego rozliczania wizyty koordynująco (kontrolnej) 

d) zmiana terminu realizacji wizyty koordynującej kontrolnej zgodnie z nowelizacją 

rozporządzenia do 14 dni od wypisu z oddziału (poprzednio 7-10 dni) 

• konieczność aneksowania dotychczasowych umów 

• nowe zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 marca 2019r. i ma zastosowanie do świadczeń 

sprawozdanych po dniu wejścia w życie zarządzenia, a udzielonych nie wcześniej niż w dniu 1 

stycznia 2019 r. 

 

 


