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stan prawny: 17 października 2014 roku

Alert prawny
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”
lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”

Dnia 23 października 2014 roku wejdą w życie zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł
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lub „zasłużonego dawcy przeszczepu” może stosować w związku z oddawaniem krwi
lub w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek. Produkt
leczniczy „Vitaminum B Compositum Pliva”, znajdujący się na trzynastej pozycji przedmiotowego
wykazu został natomiast zastąpiony produktem leczniczym „Vitaminum B Compositum Teva”.
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1. Najważniejsze zmiany
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 października 2014 r. w sprawie orzekania o potrzebie
udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia
(Dz.U. 2014 poz. 1359)

•

Rozporządzenie określa:
◦

zakres oraz tryb przeprowadzania badania lekarskiego, któremu jest obowiązany poddać się nauczyciel
akademicki;

◦

wzór skierowania na badanie lekarskie w celu stwierdzenia potrzeby udzielenia nauczycielowi
akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia;

◦

wzór orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania
zdrowia.

•

Badanie lekarskie nauczyciela akademickiego jest przeprowadzane na podstawie skierowania wydanego
przez rektora uczelni, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy.

•

Nauczyciel akademicki zgłasza się na badanie lekarskie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania
skierowania na to badanie.

•

Nauczyciel akademicki wraz ze skierowaniem przedstawia uprawnionemu lekarzowi dokumentację medyczną
z przebiegu dotychczasowego leczenia.

•

Badanie lekarskie przeprowadza się po sprawdzeniu tożsamości nauczyciela akademickiego.

•
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oraz przedmiotowe, z uwzględnieniem ogólnego stanu zdrowia, oceny układu krążenia, układu ruchu, układu
nerwowego, układu oddechowego oraz narządu mowy.
•

W przypadku gdy uprawniony lekarz uzna za niezbędne wykonanie badań pomocniczych lub konsultacji
specjalistycznych wystawia nauczycielowi akademickiemu skierowanie na te badania lub konsultacje.

•
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lub
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się z uwzględnieniem specyfiki pracy wykonywanej przez nauczyciela akademickiego i konieczności
powstrzymania się od wykonywania tej pracy z uwagi na jego stan zdrowia.
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•

Orzeczenie lekarskie wydaje się w trzech egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nauczyciel akademicki,
drugi rektor uczelni, który skierował nauczyciela akademickiego na badanie lekarskie, a trzeci jest dołączany
do dokumentacji medycznej nauczyciela akademickiego.

termin wejścia w życie: 8 października 2014 roku

Zarządzenie nr 65/2014/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 października
2014 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo
uzdrowiskowe

•

Określa postępowanie w sprawie zawarcia i realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, a także warunki wymagane od świadczeniodawców zainteresowanych
zawarciem umowy w tym rodzaju oraz warunki dodatkowo oceniane w trakcie postępowania prowadzonego
w sprawie jej zawarcia.

termin wejścia w życie: 11 października 2014 roku

2. Inne zmiany
Zarządzenie nr 64/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 października 2014 roku zmieniające
zarządzenie w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych.

•

Zmiany formalne w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 16/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 marca 2013 roku
w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych, zmienionego zarządzeniem Nr 91/2013/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2013 roku.

termin wejścia w życie: 1 listopada 2014 roku
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