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stan prawny: 18 września 2015 roku

Alert prawny
Sejm uchwalił ustawę o zdrowiu publicznym

Sejm 11 września uchwalił ustawę o zdrowiu publicznym, która ma poprawić koordynację
działań podejmowanych w tej dziedzinie. Ustawa wpisuje część zadań z zakresu ochrony
zdrowia psychicznego do Narodowego Programu Zdrowia. Podstawą działań będzie
przyjęty przez rząd dokument strategiczny dla zdrowia publicznego - Narodowy Program
Zdrowia (NPZ). Pierwszy NPZ ma objąć lata 2016-2020. Narodowy Program Ochrony
Zdrowia Psychicznego jest realizowany od 2011 r. i kończy się w tym roku.
Realizacja ustawy o zdrowiu publicznym i NPZ ma pozwolić skuteczniej zapobiegać
chorobom i podnosić potencjał zdrowia obywateli. Zakładane są: prowadzenie kampanii
edukacyjnych, promowanie spożywania zdrowych produktów, pomoc w leczeniu
uzależnień od tytoniu i alkoholu, wspieranie osób z problemami zdrowia psychicznego
(depresja czy zaburzenia nerwicowe), wczesna diagnostyka chorób i rozwój badań
naukowych.
Ustawa zakłada utworzenie Rady do Spraw Zdrowia Publicznego - organu opiniodawczodoradczego ministra zdrowia. Przewidziano także możliwość powołania pełnomocnika
rządu ds. zdrowia publicznego.
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Newsletter
prawo medyczne
1. Najważniejsze zmiany

Zarządzenie NFZ: zmiany w umowach na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną
NFZ zamieścił na stronie internetowej zarządzenie nr 54/2015/DSOZ prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia z 4 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia
warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.
Zarządzenie weszło w życie 5 września, z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z
mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Od września podwyżki dla pielęgniarek
Minister zdrowia podpisał rozporządzenie z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych
warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej. Nowe rozporządzenie
określa m.in. mechanizmy otrzymywania przez świadczeniodawców dodatkowych
środków finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i
położne. Skutkuje to możliwościami wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń dla
pielęgniarek i położnych w ramach umowy z NFZ już od września br. w kwocie średnio
300 zł na etat. Decyzja należy do dyrektora podmiotu leczniczego w uzgodnieniu z
reprezentacją pielęgniarek i położnych z zaleceniem uwzględnienia doświadczenia,
umiejętności i kompetencji jako kryterium.

Zarządzenie NFZ: zmiany w umowach na leczenie stomatologiczne
NFZ zamieścił na stronie internetowej zarządzenie nr 56/2015/DSOZ prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia z 8 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia
warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w
rodzaju leczenie stomatologiczne. Zarządzenie weszło w życie 9 września.
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2.Inne zmiany

Maksymalna wysokość opłaty za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej nie może
przekraczać 77 groszy w okresie od września do listopada 2015 r.
Maksymalna wysokość opłaty za:
jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać
0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego
dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
(obecnie 7,70 zł);
1.

jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,0002
przeciętnego wynagrodzenia (obecnie 77 groszy);
2.

sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na
elektronicznym nośniku danych, jeżeli podmiot wykonujący działalność leczniczą
prowadzi dokumentację medyczną w postaci elektronicznej – nie może przekraczać 0,002
przeciętnego wynagrodzenia (obecnie 7,70 zł).
3.

W ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nie określono wyższej stawki za
stronę odpisu (7,70 zł) lub kopii (77 groszy) dokumentacji medycznej w formacie A3 lub
większym. Skutek jest paradoksalny. Jeżeli skopiują Państwo jakiś wynik badania w
formacie A3 – możecie pobrać 77 groszy, dysponując kserokopiarką A4 – zainkasujecie
1,54 zł jako wynagrodzenie za dwie strony.
Podane stawki obowiązują od 1 września do 30 listopada 2015 r.
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