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Alert prawny
Nowelizacja ustawy dot. szczepień przyjęta przez Senat

Nowelizacja przewiduje zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych oraz ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Zgodnie z nią od 2017 roku Narodowy Fundusz
Zdrowia, a nie - jak dotychczas - resort zdrowia, będzie finansował zakup obowiązkowych
szczepionek dla ubezpieczonych. Ma to umożliwić publiczne finansowanie szczepień m.in.
przeciw pneumokokom i HPV. Środki na ich zakup będą określane w planie finansowym
Funduszu. Ministerstwo zdrowia, które dziś finansuje szczepienia, będzie robić to nadal
jedynie w przypadku osób nieposiadających uprawnień z tytułu ubezpieczenia
zdrowotnego.
W ocenie wnioskodawców zmiana ma zwiększyć elastyczność podejmowania decyzji
o rozszerzaniu listy chorób objętych działaniami profilaktycznymi w formie szczepień
ochronnych. Podkreślali oni, że NFZ dysponuje kilkunastokrotnie większym zasobem
środków potrzebnych do realizacji celów polityki zdrowotnej. Ich zdaniem przyczyni się to
do sukcesywnego poszerzania Programu Szczepień Obowiązkowych i dostosowania
zakresu stosowanych w Polsce szczepień profilaktycznych do aktualnych potrzeb
zdrowotnych populacji.
W uzasadnieniu wskazano m.in., że proponowana ustawa umożliwi objęcie publicznym
finansowaniem powszechnej populacyjnej profilaktyki zakażeń np. dwoinką zapalenia płuc
(pneumokokami), ludzkim wirusem brodawczaka (HPV), a także dwoinką zapalenia opon
mózgowo-rdzeniowych (meningokokami).
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Newsletter
prawo medyczne
1. Najważniejsze zmiany

Zmiana sposobu przekazywania dotacji na leczenie osób nieubezpieczonych

Rada Ministrów przyjęła 28 lipca 2015 r. projekt ustawy o finansowaniu niektórych świadczeń
zdrowotnych w latach 2015-2018. Projekt wprowadza zmiany w sposobie przekazywania dotacji z
budżetu państwa do NFZ na finansowanie świadczeń dla osób nieubezpieczonych. Zmiana
sposobu przekazywania dotacji z budżetu państwa do NFZ na finansowanie świadczeń dla osób
nieubezpieczonych będzie polegała na przejściu na system ryczałtowy, z określoną ustawowo
kwotą dotacji - 320.232 tys. zł rocznie, przy czym przekazywanie będzie następować co miesiąc w
wysokości 1/12 tej kwoty.

Zmiana zarządzenia dotyczącego zawierania umów z POZ

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia 30 lipca br. zmienił zarządzenie w sprawie określenia
warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
podstawowa opieka zdrowotna. Zmiany wprowadzono m.in. z uwagi na trwający proces
sprawozdawania świadczeń zrealizowanych od 1 lipca 2015 r. Zarządzenie nr 41/2015/DSOZ.

Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o prawach pacjenta. Zgodnie z nowymi przepisami minister
zdrowia określi jednolite wzory dokumentacji medycznej mającej istotne znaczenie dla szybkiego i
skutecznego udzielania świadczeń zdrowotnych. Nowelizacja ustawy z 6 listopada 2008 r. o
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wprowadza książeczkę zdrowia dziecka jako element
dokumentacji medycznej. Wzór książeczki określi minister zdrowia w drodze rozporządzenia.
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2. Inne zmiany

Projekt zarządzenia NFZ: warunki zawierania i realizacji umów w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej

Do 26 sierpnia można zgłaszać uwagi do projektu zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o
udzielanie świadczeń w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna.
Propozycje przedstawianych zmian dotyczą: modyfikacji sprawozdawania i rozliczania świadczenia
pohospitalizacyjnego oraz rozszerzenia w załączniku nr 5c do zarządzenia wykazu istotnych
procedur ICD-9 warunkujących możliwość rozliczenia diagnostycznych pakietów onkologicznych o
procedury istotne m.in. w diagnostyce różnicowej nowotworów w dziedzinie hematologii.

Projekt MZ: zmiany w ustalaniu czasu oczekiwania na świadczenia zdrowotne

Resort zdrowia przekazał do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia ministra zdrowia
dotyczący sposobu i kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane
świadczenia opieki zdrowotnej.

Projekt dotyczy ogółu świadczeń szpitalnych, świadczeń wysokospecjalistycznych, a ponadto
świadczeń, które nie zaliczają się do tej kategorii, ale zostały wymienione w rozporządzeniu
ministra zdrowia z 4 listopada 2014 r. w sprawie wykazu świadczeń wymagających uprzedniej
zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ.

W porównaniu z dotychczasowym rozporządzeniem wprowadzono zmiany dotyczące zakresu
świadczeń, do których ma ono zastosowanie, oraz poszerzono katalog kryteriów ustalania
dopuszczalnego czasu oczekiwania.
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