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Skład pakietu - ustawy 

• Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych oraz niektórych innych ustaw 

• Ustawa o zmianie ustawy o zawodach 
pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych 
ustaw 

• Ustawa o zmianie ustawy o konsultantach w 
ochronie zdrowia 



Skład pakietu - rozporządzenia 

• Rozporządzenie MZ zmieniające rozporządzenie 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
podstawowej opieki zdrowotnej 

• Rozporządzenie MZ zmieniające rozporządzenie 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w 
ramach opieki długoterminowej 

• Rozporządzenie MZ zmieniające rozporządzenie 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 



Skład pakietu - rozporządzenia 

• Rozporządzenie MZ zmieniające rozporządzenie 
w sprawie recept lekarskich 

• Rozporządzenie MZ zmieniające rozporządzenie 
w sprawie środków odurzających, substancji 
psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i 
preparatów zawierających te środki lub 
substancje 

• Rozporządzenie MZ zmieniające rozporządzenie 
w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji 
medycznej oraz sposobu jej przetwarzania 



 

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych oraz niektórych innych ustaw 

 



Ustawa o świadczeniach 

• AOTM -> Agencja Oceny Technologii 
Medycznych i Taryfikacji 

• Definicja programu profilaktyki zdrowotnej 

• Świadczenia towarzyszące 

• Taryfa świadczeń 

• MZ będzie powoływał Prezesa NFZ i 
Dyrektorów OW NFZ oraz Radę Funduszu i 
Rady Oddziałów 



Ustawa o świadczeniach 

• Określenie odpłatności za pobyt w ZOL-ach 

• Zmiany w zasadach tworzenia kolejek do AOS 

– brak kontynuujących leczenie 

– 14 dni na dostarczenie skierowania 

– „odzyskanie” kolejki przy zakończeniu umowy 

– pierwszy wolny termin udzielenia świadczenia (1x 
w tygodniu) 

– oddzielna kolejka „onkologiczna” 

 

 



Ustawa o świadczeniach 

• Taryfikacja świadczeń opieki zdrowotnej 

– Pozyskiwanie danych od świadczeniodawców 

– Standard rachunku kosztów 

– Ustalanie taryfy świadczeń 

 

• Rada do spraw Taryfikacji 

– Udział 3 przedstawicieli świadczeniodawców – 
organizacji reprezentatywnych 



Ustawa o świadczeniach 

• Organizacja reprezentatywna: 

  

 Zrzesza świadczeniodawców, u których liczba 
osób zatrudnionych i osób udzielających 
świadczeń opieki zdrowotnej wynosi łącznie co 
najmniej 10 000 osób 



Ustawa o świadczeniach 

• Lekarz POZ 

• Podejrzenie nowotworu złośliwego 

• Diagnostyka onkologiczna na podstawie karty 
leczenia onkologicznego bez skierowania 

 

• Diagnostyka onkologiczna, AOS, Szpital 

• Stwierdzenie nowotworu złośliwego 

• Leczenie onkologiczne na podstawie karty 
leczenia onkologicznego bez skierowania 



Ustawa o świadczeniach 

• Lekarz POZ może wydawać karty leczenia 
onkologicznego jeżeli określony dla niego 
indywidualny wskaźnik skuteczności 
rozpoznawania nowotworów jest co najmniej 
równy minimalnemu wskaźnikowi 
rozpoznawania nowotworów 

• NFZ informuje świadczeniodawcę i lekarza o 
wskaźniku indywidualnym 

• Brak osiągnięcia minimum-> konieczność 
szkolenia 



Ustawa o świadczeniach 

• Brak minimum i brak szkolenia -> zakaz 
wydawania kart leczenia onkologicznego 

• Jeśli jednak wyda lekarz to kara umowna 

• Zmiana lekarza z powodu braku minimum nie 
wlicza się do ilości dopuszczalnych zmian 

• Karty leczenia onkologicznego – pula 
numerów 

 

 



Ustawa o świadczeniach 

• Wprowadzenie skierowań do dermatologa i 
okulisty 

• Poprawa efektywności eWUŚ – dopracowanie 
zgłoszeń i podlegania ubezpieczeniom 

• Mapy Potrzeb Zdrowotnych – Ogólnopolska i 
Regionalne 

• Opinia wojewody o celowości nowych inwestycji i 
tworzenia nowych jednostek lub komórek 
organizacyjnych – brak kontraktu przy negatywnej 
opinii (odrzucenie oferty) 



Ustawa o świadczeniach 

• Likwidacja w procedurze odwoławczej 
ponownego zażalenia do Prezesa NFZ 

• Kto uniemożliwia lub ogranicza w poważnym 
stopniu możliwość zapisywania się na listy 
oczekujących podlega karze grzywny 

• Lekarz może bez dokonania osobistego badania 
pacjenta wystawić receptę niezbędną do 
kontynuacji leczenia (oraz zlecenie na 
zaopatrzenie) jeżeli jest to uzasadnione stanem 
zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w 
dokumentacji medycznej 



Ustawa o świadczeniach 

• Recepty mogą zostać przekazane osobie 
bliskiej lub opiekunowi faktycznemu 

• Zamieszcza się o tym informację w 
dokumentacji medycznej 

• Przepisów art. 82 i 83 ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej nie stosuje się do 
kontroli przez NFZ 

 



Ustawa o świadczeniach 

• Umowy na POZ – na czas nieoznaczony 

• Umowy AOS na 5 lat a szpitalne na 10 lat 
chyba, że Prezes NFZ się zgodzi na dłużej 

 

• Na wniosek dyrektora OW NFZ umowy (poza 
onkologią) mogą zostać przedłużone do 
31.12.2015 



Ustawa o świadczeniach 

• MZ wyda OWU a nie jak teraz przyjmie 
uzgodnione 



 

 

Ustawa o zmianie ustawy o zawodach 
pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych 

ustaw 

 



Pielęgniarki i położne 

• Mgr pielęgniarstwa lub położnictwa 
– Samodzielnie ordynuje leki i wyroby medyczne 

– Kieruje na badania 

• Licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa 
– Wystawia recepty na zlecenie lekarza 

– Kieruje na badania 

 

 Muszą ukończyć kurs (6 letni na studiach 
lekarskich????) – chyba, że nabyły wiedzę w 
szkołach pielęgniarskich lub położnych. 



Pielęgniarki i położne 

• Pielęgniarki tak jak lekarze będą mogły 
zawierać umowy na wystawianie recept 
refundowanych 

• W tym również dla siebie i rodzin 

 

• Propozycja od 1 stycznia 2016r. 



 

 

Ustawa o zmianie ustawy o konsultantach w 
ochronie zdrowia 



Konsultanci w ochronie zdrowia 

• Oświadczenia o członkostwie w organach spółek, 
spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji, byciu 
przedstawicielem przedsiębiorcy, posiadaniu akcji 
lub udziałów, byciu wspólnikiem spółki, 
wykonywaniu działalności lub zajęć zarobkowych, 
członkostwie w organach lub pracy w podmiotach 
tworzących, prowadzeniu badań naukowych, prac 
rozwojowych, badań klinicznych, wykonywaniu 
zadań opiniodawczych i doradczych/ 

• Oświadczenia o darowiznach, wyjazdach  



 

Rozporządzenie MZ zmieniające rozporządzenie 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z 
zakresu podstawowej opieki zdrowotnej 



Koszykowe POZ 

Dodano do gwarantowanych świadczeń w POZ 
badania: 

• PSA 

• Anty HCV 

• fT3, fT4 

• Helicobacter pylori antygen 

• EKG wysiłkowe 

• Holter EKG 

• Holter ciśnieniowy (ABPM) 



Koszykowe POZ 

• Gastroskopia 

• Kolonoskopia 

• Echokardiografia 

• Spirometria 

 

• Rozszerzono z usg j. brzusznej na 

 Badanie ultrasonograficzne 



 

Rozporządzenie MZ zmieniające rozporządzenie 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z 

zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i 
opiekuńczych w ramach opieki 

długoterminowej 



Koszykowe długoterminówka 

• Lekarz w trakcie specjalizacji – umożliwienie realizacji 
świadczeń przez lekarza po pierwszym roku specjalizacji 
(potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i 
umiejętności do samodzielnej pracy) 

• Umożliwienie udzielania świadczeń jedynkowiczom 

• Zmiany w dostępie dla świadczeniobiorców z 
przewlekłą niewydolnością oddechową wymagających 
stosowania nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej 
powyżej 16 godzin na dobę oraz dzieci 

 



 

 

Rozporządzenie MZ zmieniające rozporządzenie 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z 

zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 



Koszykowe AOS 

• Lekarz w trakcie specjalizacji 

• Jedynkowicze mogą udzielać świadczeń 

• Leczenie onkologiczne wg dokumentu: 

 Zalecenia postępowania diagnostyczno-
terapeutycznego w nowotworach złośliwych 
Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej 



 

 

Rozporządzenie MZ zmieniające rozporządzenie 
w sprawie recept lekarskich 



Recepty 

• Recepta na 120 dni 

• Podwójna ilość leku recepturowego na 
recepcie 

• Recepta na maści, kremy, mazidła, pasty, żele 
– jednorazowo 5 recept na podwójną ilość 

• 12 recept na następujące po sobie okresy 
nieprzekraczające łącznie 360 dni stosowania 

• Antykoncepcja 6 recept na 6 miesięcy 



 

Rozporządzenie MZ zmieniające rozporządzenie 
w sprawie środków odurzających, substancji 
psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i 

preparatów zawierających te środki lub 
substancje 



Psychotropy 

• Recepta na środki odurzające I-N oraz 
substancje psychotropowe II-P ważna 30 dni 
na maksymalnie 90 dni kuracji 



 

Rozporządzenie MZ zmieniające rozporządzenie 
w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji 
medycznej oraz sposobu jej przetwarzania 



Dokumentacja medyczna 

• W dokumentacji musi być wpis zawierający 
dokładny opis wydanej dokumentacji 
indywidualnej zewnętrznej 

• Do dokumentacji medycznej indywidualnej 
zewnętrznej dodano: 

– Informację dla lekarza POZ 



SKUTKI DLA NAS 

• Więcej świadczeń (okulista, dermatolog, 
kierowanie i ocena badań dodatkowych) 

• Koszty badań i większej liczby świadczeń 

• Brak osiągnięcia wskaźnika onkologicznego – 
możliwość odchodzenia pacjentów 

• Recepta na rok – utrata wagi 3,0 

• Recepta dla rodziny – utrata wagi 3,0 

• Umowy bezterminowe – utrata nacisku na władzę 



SKUTKI DLA NAS 

• Recepty pisane przez pielęgniarki – większe 
koszty kar (mniejsza wiedza o pacjentach, 
zasadach refundacji, podatność na naciski) 

• Skierowania na badania przez pielęgniarki – 
większe koszty badań (podatność, dostępność) 

• OWU narzucone przez MZ – zawsze gorsze niż 
wypracowane z nami 

• Kolejka do badań to wina lekarza POZ a nie 
NFZ jak teraz 


