Sykuna - Barczewski - Partnerzy
Kancelaria Adwokacka
kontakt: kancelaria@kancelariasbp.pl

stan prawny: 4 czerwca 2015 roku

Alert prawny
Projekty zmian w pakiecie onkologicznym przekazane do konsultacji
Ministerstwo Zdrowia przygotowało zmiany w tzw. pakiecie onkologicznym. Zostały one zawarte w
trzech projektach rozporządzeń, które przekazano do konsultacji:


projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego;



projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia
onkologicznego;



projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu
niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu
rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do
finansowania świadczeń ze środków publicznych.

Obecnie można zgłaszać uwagi do projektów:


w trybie konsultacji publicznych – do 1 lipca 2015 r.



w trybie uzgodnień – do 15 czerwca 2015 r.

Proponowane zmiany uwzględniają uwagi ekspertów. Uelastyczniono między innymi regulacje
dotyczące obowiązkowego składu konsylium w przypadku leczenia nowotworów układu
krwiotwórczego lub układu chłonnego u dzieci lub dorosłych oraz w przypadku leczenia dzieci
wprowadzono alternatywę dla lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii dziecięcej uwzględniającą
specjalistów w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej lub chirurgii stomatologicznej - w
przypadku
chirurgii
szczękowo-twarzowej,
oraz
otorynolaryngologii
dziecięcej
lub
otorynolaryngologii – w przypadku otorynolaryngologii.
Ponadto w części dotyczącej organizacji udzielania świadczeń uwzględniono przypadki, w których
postawienie rozpoznania onkologicznego jest możliwe wyłącznie w wyniku zabiegu operacyjnego.
Jednocześnie zmieniono wzór Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego. Nową kartę będzie
mógł wydawać lekarz udzielający świadczeń z zakresu profilaktycznych programów zdrowotnych.
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Newsletter
prawo medyczne

1. Najważniejsze zmiany
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zwiększenia limitów przyjęć na studia lekarskie
W projekcie rozporządzenia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny
zaproponowano większą liczbę miejsc na studiach lekarskich i dentystycznych.
Projekt zakłada, że w roku akademickim 2015/2016 w sumie przybędzie ponad 630 miejsc na
studiach o profilu lekarskim i prawie 90 na kierunku dentystyczno-lekarskim.
Propozycje limitów zostały sporządzone na podstawie zgłoszeń uczelni z uprawnieniami do
kształcenia na obu kierunkach, przy uwzględnieniu możliwości dydaktycznych poszczególnych
uczelni i zapotrzebowania na absolwentów tych kierunków.
76 nowych miejsc przybędzie na kierunku lekarskim w trybie stacjonarnym dla obywateli polskich w
Katowicach, 40 dodatkowych miejsc znajdzie się także w Warszawie.
Na kierunku dentystyczno-lekarskim w trybie stacjonarnym dla obywateli polskich przybędzie m.in.
13 nowych miejsc w Katowicach, po 10 w Lublinie i w Szczecinie.
Nowe rozporządzenie zastąpi obecnie obowiązujące do 30 września 2015 r. rozporządzenie z 21
sierpnia 2014 r. (Dz.U. poz. 1125).

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2015 r.


w sprawie powołania zespołu roboczego do przeprowadzenia postępowania
przygotowawczego mającego na celu dokonanie oceny potrzeby oraz warunków połączenia
centrum onkologii – instytutu im. Marii Skłodowskiej- Curie oraz instytutu hematologii i
transfuzjologii.
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2. Inne zmiany

Konwencja o ochronie dzieci
1 czerwca 2015 roku wchodzi w życie ratyfikowana przez Polskę Konwencja o ochronie dzieci przed
wykorzystywaniem seksualnym i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych. Rzecznik Praw Dziecka
od 2008 r. zabiegał o ratyfikację tego międzynarodowego dokumentu, chroniącego prawa najmłodszych oraz
zgłaszał konkretne postulaty zmian prawnych, w celu dostosowania polskich przepisów do wymogów
Konwencji. Dotyczyły one między innymi zmiany trybu ścigania przestępstwa zgwałcenia, które od czasu
wprowadzenia nowelizacji jest ścigane z urzędu, wydłużenia okresu przedawnienia przestępstw o
charakterze seksualnym oraz zagwarantowania ochrony małoletnim pokrzywdzonym i świadkom w
postępowaniach karnych.
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