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stan prawny: 30 lipca 2015 roku

Alert prawny
Nowelizacja ustawy o systemie informacji i wyrobach medycznych

Rada Ministrów przyjęła 21 lipca 2015 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w
ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw oraz projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobach
medycznych oraz niektórych innych ustaw.
Wprowadzono podstawy prawne niezbędne do wdrożenia ogólnokrajowego systemu
teleinformatycznego w ochronie zdrowia: Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy
i Udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych (Platforma P1). System ten
umożliwi pacjentowi dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym m.in. e-recepty, eskierowania, e-zlecenia oraz Internetowego Konta Pacjenta.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw wdraża
europejskie dyrektywy medyczne. Przepisy ustawy dotyczą obrotu i używania wyrobów
medycznych, odnoszą się też do działających w tym obszarze podmiotów i organów nadzoru.
Jednolite zasady w tej dziedzinie stanowią, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo wyrobów
ponosi ich wytwórca, a bezpośredni nadzór na etapie projektowania i wytwarzania wyrobów
sprawują niezależne jednostki notyfikowane, które są wyznaczane i nadzorowane przez właściwe
organy państw członkowskich (w Polsce minister zdrowia).
Rejestrację i nadzór nad rynkiem wyrobów medycznych sprawuje prezes Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
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Newsletter
prawo medyczne
1. Najważniejsze zmiany
Projekt MZ: wzrost budżetu na refundację leków
Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie podziału kwoty środków finansowych
stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację określa podział kwoty wzrostu całkowitego
budżetu na refundację. Prezes NFZ przedstawił ministrowi zdrowia prognozowany na 2016 r.
wzrost kwoty całkowitego budżetu na refundację w wysokości 603.060.000 zł. Jednocześnie
ustalono kwotę środków finansowych przeznaczonych na refundację w części dotyczącej
finansowania świadczeń w wysokości 338.060.000 zł. Ewentualne uwagi do projektu można
zgłaszać do 22 lipca.

Ustawa o zdrowiu publicznym skierowana do komisji zdrowia
Do dalszych prac w Komisji Zdrowia skierował 21 lipca br. Sejm projekt ustawy o zdrowiu
publicznym. Dzięki ustawie skoordynowane mają zostać działania na rzecz zdrowia publicznego
prowadzone m.in. przez administrację rządową i samorządy.
We wtorek (21 lipca) w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu przygotowanego przez
Ministerstwo Zdrowia. Przedstawiając projekt wiceminister zdrowia i pełnomocniczka rządu
odpowiedzialna za jego przygotowanie Beata Małecka-Libera podkreśliła, że elementem ustawy
będzie Narodowy Program Zdrowia (NPZ), czyli uchwalany na pięcioletnie okresy dokument
strategiczny dla zdrowia publicznego.
NPZ ma być przyjmowany w drodze rozporządzenia rządu, a określone w nim cele mają przysłużyć
się poprawie zdrowia i jakości życia Polaków. Pierwszy taki program ma objąć lata 2016-2020.
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2. Inne zmiany
Transgraniczna Opieka Zdrowotna – Pacjenci Bez Granic (2 września 2015r. – Warszawa)

Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza na ogólnopolską konferencję organizowaną w ramach
projektu pn. „Wzrost jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia poprzez wsparcie Krajowego
Punktu Kontaktowego do spraw Transgranicznej Opieki Zdrowotnej”, współfinansowanego przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Konferencja ma na celu wymianę wiedzy na temat znaczenia i zadań Europejskich sieci
referencyjnych, zasad tworzenia sieci referencyjnych w Polsce w ramach Transgranicznej Opieki
Zdrowotnej, a także jakości opieki zdrowotnej w ramach TOZ.
Spotkanie będzie okazją do dyskusji pomiędzy przedstawicielami świadczeniodawców usług
medycznych, instytucji publicznych i reprezentantów Krajowych Punktów Kontaktowych
z innych państw członkowskich Unii Europejskiej.
Zapraszamy do udziału przedstawicieli świadczeniodawców, lekarzy uczestniczących w dyskusji o
systemie opieki zdrowotnej, managerów i kadrę zarządzającą placówkami medycznymi,
przedstawicieli administracji publicznej i samorządowej, reprezentantów publicznych i prywatnych
podmiotów zajmujących się promocją zdrowia, przedstawicieli prasy branżowej.
Rejestracja na konferencję odbywa się poprzez stronę http://akademia.nfz.gov.pl/konferencje/
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