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Alert prawny
prawidłowy wzrok maszynistów - nowe świadectwa zdrowia

Zgodnie z projektem rozporzadzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju mają zostać
wprowadzone zmiany w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wymagań zdrowotnych, badań lekarskich i psychologicznych
oraz oceny zdolności fizycznej i psychicznej osób ubiegających się o świadectwo maszynisty
albo zachowanie jego ważności. Nowa regulacja ma przewidywać nowy wymóg: widzenie okiem
prawym i lewym - prawidłowe.
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Newsletter
prawo medyczne

1. Najważniejsze zmiany
Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczący rozliczania leków w ramach umów w rodzaju
Leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe) oraz chemioterapia

W związku z występującymi problemami z rozliczaniem leków stosowanych w umowach w rodzaju Leczenie
szpitalne – programy zdrowotne (lekowe) oraz chemioterapia proszę o przyjęcie następujących informacji.
Narodowy Fundusz Zdrowia zobowiązany jest stosowania się do wydanych przez Ministra Zdrowia decyzji o refundacji
poszczególnych leków.
Mając na względzie powyższe informuję, że ustalanie taryfy za jednostkę danego leku jest wynikiem ilorazu wartości
opakowania danego leku i ilości substancji czynnej w nim zawartej, przy czym należy zwrócić uwagę, że w sytuacji,
gdy wyliczona taryfa stanowi np. liczbę 22,65539 tj. zawiera więcej niż 4 miejsca po przecinku to jej zaokrąglenie
spowoduje przekroczenie wartości taryfy z decyzji refundacyjnej.
Tym samym celem rozliczenia omawianych świadczeń niezbędne jest wskazanie taryfy opartej na systemie
z dokładnością do 4 miejsc po przecinku tj. np. 22,6553.

Dni otwarte funduszy europejskich
Od 7 do 10 maja w całej Polsce odbędą się dni otwarte funduszy europejskich. To druga taka akcja,
podczas której każdy zainteresowany będzie mógł nie tylko odwiedzić miejsca na co dzień niedostępne, lecz także
zobaczyć, jak zmienia się nasze otoczenie dzięki środkom unijnym.
Podczas dni otwartych będą promowane projekty dofinansowane z funduszy europejskich. Z tej okazji odbędą się
setki imprez w całym kraju – koncerty, rajdy rowerowe, pikniki europejskie itd. W tym roku po raz kolejny zapraszamy
do baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zostaną otwarte 9 maja w Białymstoku, Sanoku, Zielonej Górze, Kielcach
i Gdańsku. Wszystkie imprezy rozpoczną się o godz. 10.00 i potrwają do 14.00. W tym czasie będzie można zwiedzić
bazy, poznać specyfikę pracy ratowników medycznych, nauczyć się zasad udzielania pierwszej pomoc i zasiąść
za sterami śmigłowca ratunkowego.
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Tego samego dnia zapraszamy również do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. W głównym holu Szpitala
Ginekologiczno-Położniczego będzie można obejrzeć zdjęcia i plakaty projektów tej placówki. Przedstawią one skalę
zmian i to, w jaki sposób ratuje się tam zdrowie i życie pacjentów.
Tego dnia w Instytucie będzie można zmierzyć poziom cukru, ciśnienie krwi i poznać zasady udzielania pierwszej
pomocy. Na najmłodszych i trochę starszych będą czekały niespodzianki. Dzień otwarty w Łodzi rozpocznie się
o godz. 10.00 i potrwa do 15.00.
Wszystkie projekty, które będą zaprezentowane podczas dni otwartych, sfinansowano ze środków Programu
Infrastruktura i Środowisko 200 – 2013, który umożliwił realizację ponad 350 projektów w sektorze zdrowia.

źródło: http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/dni-otwarte-funduszy-europejskich-2015

2. Inne zmiany
Zarządzenie nr 21/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 30 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy
zdrowotne (lekowe) oraz zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie
szpitalne
Komunikat NFZ zawierający informacje o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych wraz
z podaniem kodu identyfikacyjnego EAN lub innego kodu odpowiadającego kodowi za styczeń 2015 r.

Kancelaria Adwokacka SBP – Sykuna – Barczewski – Partnerzy sp. p., ul. 3 Maja 46, 81-743 Sopot
tel. +48 58 555 74 95, fax 58 765 14 29, e-mail: kancelaria@kancelariasbp.pl

