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stan prawny: 20 stycznia 2015 roku

Alert prawny
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie orzekania przez komisje
lekarskie podległe Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szefowi Agencji Wywiadu
Rozporządzenie określa:

•

właściwość i tryb postępowania komisji lekarskich podległych Szefowi Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szefowi Agencji Wywiadu,w sprawach, o których
mowa w art. 59a ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;

•

tryb kierowania do komisji lekarskich podległych Szefowi ABW oraz Szefowi AW
oraz podmioty właściwe w sprawach, o których mowa w art. 59a ust. 1 ustawy;

•

szczegółowy sposób orzekania w sprawach, o których mowa w art. 59a ust. 1 ustawy;

•

niezbędną dokumentację medyczną i inne dokumenty mogące stanowić podstawę
orzeczenia wydanego przez komisje lekarskie;

•

wzory orzeczeń komisji lekarskich w sprawach, o których mowa w art. 59a ust. 1 ustawy.
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1. Najważniejsze zmiany
Zarządzenie Nr 6/2015/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 stycznia 2015 r.
w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 rok

W planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 rok zwiększa się pozycję B2 "Koszty świadczeń opieki
zdrowotnej" w planach oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia o kwotę 723.171 tys. zł.

termin wejścia w życie: 16 stycznia 2015 roku

Komunikat Narodowego Centrum Krwi w sprawie internetowego systemu zleceń na koncentraty
czynników krzepnięcia i desmopresynę dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne
w ramach Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne
na lata 2012-2018

Rekomendujemy składanie zamówień w systemie, dostępnym pod adresem: https://csm-swd.nfz.gov.pl/cnr.
Jednocześnie w celu zapewnienia dostępu do koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny informujemy,
że do dnia 31 grudnia 2015 r. dopuszcza się możliwość wystawiania przez lekarzy zapotrzebowań papierowych
w dotychczasowej formie w przypadkach:
1. wydania leku "na ratunek",
2. składania zapotrzebowania na desmopresynę donosową,
3. braku podmiotu leczniczego w słowniku świadczeniodawców,
4. ewentualnych awarii i przerw w działaniu systemu.
Ponadto uprzejmie informujemy, że w każdym przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjentów, nadrzędnym celem
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jest zapewnienie dostępu do ww. produktów leczniczych i jakiekolwiek utrudnienia natury technicznej, nie będą
decydowały o dostępności do tych leków.
Prosimy

lekarzy

i pacjentów

o przesyłanie

wszelkich

uwag,

pytań

i sugestii

w tej

sprawie

na adres:

zapotrzebowania@nck.gov.pl

2. Inne zmiany
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania
dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwiązywania
Problemów Hazardowych

Projekt ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych
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