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Co nowego w prawie? – sierpień 2016 

 

Marzena Pytlarz 

Kancelaria PPC Legal w Katowicach 

 

5 sierpnia 

Podpisano Rozporządzenie dotyczące kryteriów wyboru ofert 

Minister Zdrowia podpisał 5 sierpnia 2016 r. Rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie 
zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

Rozporządzenie wprowadza zmiany w ustalaniu kryteriów wyboru ofert 

w postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej, a także zmienia poszczególne rodzaje świadczeń, 

mające na celu premiowanie świadczeniodawców spełniających określone 

warunki. 

 

Rozporządzenie stawia na kadrę realizującą stomatologię dziecięcą. W 

przypadku świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży – 

w kryterium jakość w kategorii personel wprowadzono warunki 

premiujące tych świadczeniodawców, którzy zapewniają udzielanie 

świadczeń przez jak największą liczbę lekarzy specjalistów w dziedzinie 

stomatologii dziecięcej (oraz w jej trakcie). Ma to na celu zapewnienie 

wyboru tych świadczeniodawców, którzy zapewniają kadrę lekarską o 

najwyższych kwalifikacjach. 

 

5 sierpnia 

Okrojona tajemnica lekarska 

Piątego sierpnia 2016 r. weszły w życie przepisy nowelizujące Ustawę o 

zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz Ustawę o prawach pacjenta i 
Rzeczniku Praw Pacjenta, które wprowadzają możliwość wglądu do 

dokumentacji medycznej pacjenta po jego śmierci osobom najbliższym, 

pomimo braku wcześniejszego upoważnienia. Według zmienionych 

przepisów teraz lekarz sam będzie musiał rozstrzygnąć, czy osoba jest 

bliska wnioskodawcy, który zwraca się z prośbą o udzielenie informacji o 

stanie zdrowia chorego. Zgodnie z treścią ustawy jest nią: małżonek, 

krewny lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, 

przedstawiciel ustawowy, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub 

osoba wskazana przez pacjenta. 

 

W tym miejscu należy podkreślić, że NRL niezmiennie, ale niestety 

bezskutecznie sprzeciwia się zmianom, które w ocenie samorządu 

pozostają w sprzeczności z etosem lekarza i lekarza dentysty. 
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18 sierpnia 

Każde dziecko będzie miało swojego dentystę  

Wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda ogłosił plan walki z epidemią 

próchnicy u dzieci. Polski rząd chce, by tak jak w przypadku lekarzy 

rodzinnych, każdy stomatolog otrzymywał za każdego małego pacjenta 

specjalną stawkę kapitacyjną i przyjmował go w zależności od potrzeb. 

Dzięki temu dentyści otrzymaliby pieniądze za każde zapisane do nich 

dziecko, nawet wtedy, gdyby nie pojawiło się ono w ich gabinecie. 

Koszty takiej opieki ma pokryć NFZ. 

 

Zdaniem ministerstwa, takie rozwiązanie pozwoli na zapewnienie dziecku 

systematycznej opieki profilaktycznej i jednoznaczne określenie, który z 

lekarzy wraz z rodzicami jest współodpowiedzialny za wykonanie działań 

o charakterze profilaktycznym u dziecka. Specjaliści jednak ostrożnie 

podchodzą do nowego pomysłu rządu. 
 

Reforma prawdopodobnie weszłaby w życie od 2018 r., ponieważ jej 

wprowadzenie musi być poprzedzone nową wyceną świadczeń, 

a następnie zmianą umów z lekarzami. 

 

18 sierpnia 

Kolejna lista leków refundowanych 

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło listę leków refundowanych, która będzie 

obowiązywała od 1 września 2016 roku. Do projektu wykazu dodano, 

między innymi, zmiany dotyczące leku zawierającego menotropinę. W 

rezultacie nowa lista leków refundowanych, w porównaniu do listy 

obowiązującej od 1 lipca 2016, zawiera dodane lub rozszerzone 

wskazania dla 69 produktów (unikalnych kodów EAN). 

 

Dla 268 produktów zostało dodane lub kontynuowane wskazanie off-

label, dla 149 wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu, w tym dla 

116 w ramach listy aptecznej (od 291,70 zł do 0,01 zł). 

 

Dla 9 produktów wprowadzono podwyżki urzędowych cen zbytu (od 27 

gr do 8,37 zł). Dopłata pacjenta spadnie dla 279 produktów (od 306,28 zł 

do 1 gr), a dla 389 wzrośnie (od 1 gr do 34,73 zł). Ceny detaliczne brutto 

spadną dla 385 produktów (od 306,28 zł do 1 gr), a dla 336 wzrosną (od 2 

gr do 8,79 zł). 

 

W ramach listy aptecznej refundacją objęto także nowe substancje 

czynne. 

 

19 sierpnia 
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W NIL o stomatologii 

Dziewiętnastego sierpnia br. Prezydium NIL spotkało się z lekarzami 

dentystami działającymi m.in. w Naczelnej Radzie Lekarskiej, Naczelnym 

Sądzie Lekarskim, zespole Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej, 

Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Krajowej Komisji Wyborczej oraz 

będących członkami komisji i zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej. 

 

Podczas spotkania omówiono następujące zagadnienia i problemy 

dotyczące wykonywania zawodu lekarza dentysty w Polsce: 

1. Samorządowe, w tym m.in. kwestie dotyczące: współpracy lekarzy 

i lekarzy dentystów w organach Naczelnej Izby Lekarskiej, 

postulatu wzmocnienia głosów oddawanych przez lekarzy 

dentystów na stanowiska dedykowane lekarzom dentystom w 

organach samorządu zawodowego, utrzymania wspólnego 

samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. 

2. Kształcenie lekarzy dentystów, zwłaszcza zmiany punktów 

edukacyjnych w ramach kształcenia ustawicznego, dostęp do 

kształcenia specjalizacyjnego (zwłaszcza w przypadku specjalizacji 

„deficytowych” tj. chirurgii stomatologicznej i chirurgii 

szczękowej), utrzymanie stażu podyplomowego, który powinien 

być bezpłatny, reorganizację prowadzenia stażu podyplomowego i 

szkolenia specjalizacyjnego: lekarz szkolący powinien otrzymywać 

certyfikat po zaliczeniu stażu przez stażystę, a lekarz specjalista, 

pod którego nadzorem odbywała się specjalizacja powinien 

otrzymywać certyfikat po zdaniu przez szkolonego egzaminu 

specjalizacyjnego, standardy akredytacyjne dla jednostek 

prowadzących szkolenie specjalizacyjne. 

3. Wykonywanie zawodu lekarza dentysty, w tym kwestie 

dotyczące utworzenia w Ministerstwie Zdrowia stanowiska osoby 

odpowiedzialnej za stomatologię, naruszania zasad podawania do 

publicznej wiadomości danych dotyczących wykonywania zawodu 

lekarza (zakaz „niewłaściwej reklamy"), wzrostu obciążeń 

administracyjnych związanych z prowadzeniem indywidulanych 

praktyk lekarskich, zasad finansowania świadczeń 

stomatologicznych przez NFZ (konieczne zmiany w nakładach na 

stomatologię oraz zakresów świadczeń), konieczności zmian w 

modelu kształtowania prawa do ochrony zdrowia oraz rynku 

świadczeń stomatologicznych, organizacji praktyki lekarza dentysty 

– zagadnień dotyczących modelu tej praktyki i form, w jakich 

powinna być wykonywana.  

4. Leczenie stomatologiczne i profilaktyka – brak długotrwałych 

programów profilaktycznych (profilaktyka próchnicy), profilaktyka 
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dla dzieci w każdym gabinecie refundowana ze środków NFZ, 

problemy stomatologiczne w geriatrii. 
 

24 sierpnia 

Zmiany w zakresie doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy 

dentystów 

Dwudziestego czwartego sierpnia br. opublikowano Rozporządzenie 

Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego 
lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. 2016, poz. 1327), które skreśla z 

wykazu indywidualną prenumeratę fachowego czasopisma medycznego 

indeksowanego przez filadelfijski Instytut Informacji Naukowej lub Index 

Copernicus oraz przynależność do towarzystwa naukowego.  

 

Zmiana wprowadzona przez Rozporządzenie ma uprościć procedurę 

uznawania i rozliczania obowiązku doskonalenia zawodowego dla lekarzy 

i lekarzy dentystów w ten sposób, żeby znaczna liczba zdobywanych 

przez lekarzy i lekarzy dentystów punktów edukacyjnych mogła być 

zaliczona do ewidencji doskonalenia zawodowego. 

 

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie ministra zdrowia z 6 
października 2004 roku w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku 

doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 231, 
poz. 2326 z późn. zm.) skreśla z wykazu sposobów doskonalenia 

zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów indywidualną prenumeratę 

fachowego czasopisma medycznego indeksowanego przez filadelfijski 

Instytut Informacji Naukowej lub Index Copernicus oraz przynależność 

do kolegium specjalistów lub towarzystwa naukowego. Uchylane 

przepisy umożliwiały uzyskiwanie punktów edukacyjnych jedynie 

poprzez opłacanie odpowiednich abonamentów lub składek 

członkowskich, bez gwarancji faktycznego realizowania obowiązku 

doskonalenia zawodowego.  

 

Rozporządzenie wejdzie w życie 8 września 2016 roku. 

 

24 sierpnia 

Zmiany w systemie kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów 

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad projektem rozporządzenia, które 

zakłada m.in. zniesienie wolontariatu i ustalanie miejsc na rezydenturach 

zgodnie z mapami potrzeb zdrowotnych. Jednym z założeń jest także 

wyeliminowanie wykorzystywania rezydentów i stażystów do czynności 

niezgodnych z programem. Dlatego proponuje całkowite zniesienie 

wolontariatu, który wciąż obowiązuje jako forma odbywania szkolenia w 

http://wolterskluwer.enewsletter.pl/k3/453/3fe/1inrw/2d01b71efc26e/1BFKCqBxV
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specjalizacjach najbardziej obleganych, takich jak ginekologia i 

położnictwo, dermatologia czy okulistyka. 

 

Zespół rekomenduje też zmiany wynagrodzeń, a także uwzględnianie 

przez NFZ przy kontraktowaniu świadczeń rezydentów i medyków 

odbywających specjalizację. Postuluje też wyższą wycenę punktu dla 

placówek z akredytacją do szkolenia specjalizacyjnego, co najmniej w 

wysokości 1,1 pkt (o 10 proc. wyższej niż dla szpitali nieszkolących).  

 

28 sierpnia 

Koalicja Wczesnego Wykrywania Cukrzycy 

W sierpniu Polskie Towarzystwo Diabetologiczne i Polskie Towarzystwo 

Stomatologiczne połączyły siły, aby powołać do życia Koalicję 

Wczesnego Wykrywania Cukrzycy.  

 

Zgodnie z założeniami projektu, dentyści będą mogli kierować swoich 

pacjentów na bezpłatne badania poziomu glukozy we krwi. Celem akcji 

jest skuteczniejsze rozpoznawanie choroby, a plan zakłada że aż 50 tys. 

osób będzie mogło sprawdzić swój stan zdrowia właśnie pod tym kątem. 

 

Projekt ma również zintegrować środowiska wokół problemu 

diagnozowania cukrzycy, zaowocować skutecznymi działaniami w 

kierunku jej wykrywalności i przełożyć się na wzrost świadomości 

pacjentów.  

 

Współpraca stomatologów z diabetologami wpisuje się w cele Światowej 

Federacji Stomatologicznej (FDI) – głównego organizatora wydarzenia, 

która już wiele lat temu wskazywała nie tylko na negatywny wpływ cukru 

na zdrowie jamy ustnej, ale również fakt, że zdrowie jamy ustnej i reszty 

organizmu są ze sobą ściśle związane. 

 

Akcja startuje we wrześniu. 

 

 

 

Marzena Pytlarz – prawniczka w kancelarii PPC Legal, doktorantka na 

Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 

autorka licznych publikacji m.in. z zakresu prawa medycznego i 

farmaceutycznego. 


