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Co nowego w prawie? – wrzesień 2016 

 

Marzena Pytlarz 

Kancelaria PPC Legal w Katowicach 

 

 

2 września 

Leszek Dudziński nowym wiceprezesem Naczelnej Rady Lekarskiej 

2 września Naczelna Rada Lekarska wybrała nowego wiceprezesa. Został 

nim lek. dent. Leszek Dudziński. Był on jedynym kandydatem na to 

stanowisko, wskazanym przez lekarzy dentystów prezesowi NRL 

Maciejowi Hamankiewiczowi. Zastąpi on Agnieszkę Ruchałę-Tyszler, 

która została odwołana 16 czerwca br. 

 

Leszek Dudziński jest znanym w Olsztynie specjalistą w dziedzinie 

chirurgii szczękowej. Pracował m.in. w szpitalu miejskim w Olsztynie 

oraz szpitalu powiatowym w Biskupcu. Przez dwie kadencje pełnił 

funkcję przewodniczącego Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby 

Lekarskiej. Od 2010 r. zarządzał Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym 

przy al. Warszawskiej w Olsztynie. W marcu br. zrezygnował ze 

stanowiska. 

 

7-9 września 

Nowa obszerniejsza definicja zdrowia jamy ustnej 

FDI na kongresie w Poznaniu ogłosiła nową definicję zdrowia jamy ustnej 

jako integralną część zdrowia ogólnego i dobrostanu. Przyjęło ją 200 

stowarzyszeń stomatologicznych z całego świata.  

 

FDI uważa, że zdrowie jamy ustnej nie ogranicza się tylko do zdolności 

mówienia, uśmiechania się, wąchania, smakowania, dotykania, żucia, 

przełykania i wyrażania poprzez mimikę różnych emocji, bez odczuwania 

bólu lub jakichkolwiek innych dolegliwości i chorób zespołu 

twarzoczaszki. Ponadto zdrowie jamy ustnej jest podstawowym 

składnikiem zdrowia oraz fizycznego i psychicznego dobrostanu, na który 

wpływają  indywidualne oraz społeczne wartości i podejście do spraw 

zdrowia. Kształtowane jest przez stale zmieniające się indywidualne 

doświadczenie, percepcję, oczekiwania i zdolność do przystosowywania 

się do okoliczności. Zdrowie jamy ustnej odzwierciedla także 

fizjologiczne, społeczne i psychologiczne właściwości, które wyznaczają 

jakość życia. 

 

Nowa definicja została wypracowana przez członków Think-Tank FDI 

Vision 2020, w skład którego wchodzą eksperci od problematyki zdrowia 
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jamy ustnej, zdrowia publicznego i ekonomii zdrowia. To także wynik 

szerokich konsultacji, w których brali udział pacjenci, organizacje 

stomatologiczne, przedstawiciele nauki, przemysłu i politycy. 

Odzwierciedla ona to, w jaki sposób rozumieją problematykę zdrowia 

jamy ustnej organizacje stomatologiczne i Światowa Organizacja 

Zdrowia. 

 

8 września  

Dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy 

dentystów po nowemu 

Od 8  września obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 

sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów 

dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy 

dentystów. To nowe rozporządzenie znosi część niektórych ograniczeń i 

limitów punktów edukacyjnych. Zmiany dotyczą podziału punktów 

edukacyjnych odpowiadających poszczególnym formom doskonalenia 

zawodowego, katalogu form doskonalenia zawodowego oraz zniesienia 

limitu punktów edukacyjnych w wybranych poszczególnych formach 

doskonalenia zawodowego. Celem nowelizacji przepisów jest 

uproszczenie procedury uznawania i rozliczania obowiązku doskonalenia 

zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. 

 

13 września  

Pełny dostęp do POZ 

13 września Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w Ustawie o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych, 

który zakłada, że osoby nieubezpieczone będą miały pełny dostęp do 

podstawowej opieki zdrowotnej. W projekcie zagwarantowano każdemu 

pacjentowi, który skorzysta ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, 

także nocnej i świątecznej, że nie poniesie jej kosztów, gdy wystąpią 

trudności z potwierdzeniem prawa do takich świadczeń. Nie oznacza to 

jednak rezygnacji z obowiązku opłacania składek na NFZ. Chodzi jedynie 

o odstąpienie z dochodzenia przez NFZ kosztów udzielonych świadczeń, 

np. w sytuacji gdy student, który jest ubezpieczony podejmie pracę, czyli 

zostanie wyrejestrowany z ubezpieczenia jako student, a po zakończeniu 

pracy i po powrocie na studia nie dojdzie do automatycznego 

przywrócenia go do ubezpieczenia. Rozwiązanie takie pozytywnie 

wpłynie na dostępność świadczeń podstawowej opieki medycznej i 

wyeliminuje sytuację, że pacjent nie skorzystał ze świadczenia z obawy 

przed poniesieniem kosztów. 

 

14 września 

Nowe zasady przyznawania rezydentur 
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Wiceminister zdrowia Piotr Warczyński poinformował, że ministerstwo 

jest w trakcie opracowywania nowych zasad przyznawania rezydentur. 

Mają być one powiązane z mapami potrzeb zdrowotnych. Natomiast na 

najbliższe jesienne postępowanie kwalifikacyjne na specjalizacje 

lekarskie (1-31 października) minister zdrowia jeszcze na starych 

zasadach przyznał 4037 rezydentur, w tym w tym 1540 rezydentur w 

dziedzinach priorytetowych. W dziedzinach stomatologicznych przyznano 

łącznie 71 rezydentur, co stanowi 100% zapotrzebowania zgłoszonego 

przez województwa. Przedstawiają się one następująco: 

 chirurgia stomatologiczna – 18 rezydentur, 

 ortodoncja – 5 rezydentur, 

 periodontologia – 4 rezydentury, 

 protetyka stomatologiczna – 10 rezydentur, 

 stomatologia dziecięca – 8 rezydentur, 

 stomatologia zachowawcza z endodoncją – 26 rezydentur. 

 

16 września  

Lekarze i lekarze dentyści nie powinni reklamować leków bez 

recepty, wyrobów medycznych i suplementów diety 

16 września Naczelna Rada Lekarska zaprezentowała swoje stanowisko 

ws. reklamy leków, wyrobów medycznych oraz suplementów diety 

(STANOWISKO Nr 53/16/P-VII). Jej zdaniem, stale rosnąca liczba 

reklam, stosowanie w nich wielu wprowadzających w błąd praktyk 

polegających m.in. na sugerowaniu, że suplementy diety mają działanie 

podobne do leków, pojawianie się w reklamach pseudonaukowych 

sformułowań sugerujących potrzebę leczenia nieistniejących w 

rzeczywistości chorób i wprowadzanie przez to odbiorców w błąd co do 

oceny własnego stanu zdrowia czy posługiwanie się przez 

reklamodawców wizerunkiem pracowników medycznych lub 

sugerowanie, że pracownicy medyczni, w szczególności lekarze i lekarze 

dentyści polecają reklamowany produkt w celu wywarcia u odbiorcy 

reklamy wrażenia, iż ma on właściwości lecznicze.  

 

Według Naczelnej Rady Lekarskiej, reklamy te wprowadzają pacjentów 

w błąd, sugerując, że promowane produkty pomogą w rozwiązać 

problemy zdrowotne oraz podkreśla, że nieodpowiedzialna reklama leków 

nabywanych bez recepty prowadzi do ich nadużywania i zwiększenia 

częstości związanych z tym powikłań.  

 

Naczelna Rada Lekarska sugeruje, że należy rozważyć wprowadzenie w 

Polsce zakazu reklamy leków dostępnych bez recepty, wyrobów 

medycznych oraz suplementów diety, a jeżeli miałaby ona być 
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dopuszczona to musi ona podlegać ścisłej kontroli pod kątem rzetelności 

przekazu i prawdziwości zawartych w niej informacji.  

 

Naczelnej Rady Lekarskiej postuluje także, aby reklama wyrobów 

medycznych i suplementów diety była poddana takim samym 

ograniczeniom jak reklama leków, w szczególności w kwestii braku 

możliwości udziału w tych reklamach lekarzy i lekarzy dentystów. 

 

Ponadto Naczelnej Rady Lekarskiej jest zdania, że należy rozważyć, czy 

suplementy diety, jako produkty niezwiązane z procesem leczenia 

powinny być sprzedawane w aptekach. Wydaje się bowiem racjonalne, 

aby w aptece można było nabywać produkty i wyroby służące leczeniu 

lub wspomagające ten proces. 

 

16 września  

Apel w sprawie nowelizacji rozporządzenia w sprawie sposobów 

dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy 

dentystów 

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej 16 września br. podjęło apel o 

dokonanie pilnej nowelizacji Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 

października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku 

doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie zasad 

przyznawania punktów edukacyjnych za udział lekarza i lekarza dentysty 

w kursach medycznych nieobjętych programem specjalizacji lub 

nabywanej umiejętności określonych (APEL Nr 4/16/P-VII).  

 

Nowelizacja, dokonana na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

11 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów 

dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy 

dentystów, wprowadziła zapis, że lekarz ma prawo zaliczyć do ewidencji 

doskonalenia zawodowego kursy medyczne nieobjęte programem 

specjalizacji, które zostały zaakceptowane przez Naczelną Radę Lekarską. 

 

Wprowadzenie wymogu każdorazowego akceptowania kursów 

medycznych nieobjętych programem specjalizacji przez Naczelną Radę 

Lekarską nie znajduje uzasadnienia i nie było postulowane przez 

samorząd lekarski w uwagach zgłoszonych do projektu rozporządzenia. 

Dotychczasowe rozwiązanie pozostawiające akceptację kursów 

medycznych nieobjętych programem specjalizacji organom prowadzącym 

rejestr podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i 

lekarzy dentystów zgodnie z ich ustawową właściwością (tj. najczęściej 

okręgowym radom lekarskim) sprawdziło się w praktyce i nie wymagało 

zmiany. 
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Mając powyższe na uwadze, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej 

apeluje do Ministra Zdrowia o dokonanie nowelizacji rozporządzenia w 

sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego 

lekarzy i lekarzy dentystów poprzez przywrócenie zasady, że premiowany 

punktami edukacyjnymi jest udział lekarza i lekarza dentysty w kursie 

medycznym nieobjętym programem specjalizacji zaakceptowanym przez 

właściwy do tego organ prowadzący rejestr podmiotów prowadzących 

kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów zgodnie z 

właściwością wynikającą z art. 19c Ustawy o zawodach lekarza i lekarza 

dentysty, bez konieczności akceptowania każdego kursu medycznego 

przez Naczelną Radę Lekarską. 

 

16 września  

Apel w sprawie udziału przedstawicieli samorządu lekarzy i lekarzy 

dentystów w działaniach AOTMiT 

Prezydium NRL apeluje również o podjęcie działań legislacyjnych 

mających na celu zapewnienie udziału przedstawicieli samorządu lekarzy 

i lekarzy dentystów w pracach Agencji Oceny Technologii Medycznych i 

Taryfikacji (APEL Nr 5/16/P-VII). 

 

Zgodnie z Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych Agencja Oceny Technologii Medycznych i 

Taryfikacji wykonuje szereg zadań, które są szczególnie istotne z punktu 

widzenia funkcjonowania obecnego systemu opieki zdrowotnej. Do zadań 

Agencji należy między innymi: wydawanie rekomendacji w sprawie 

kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia 

gwarantowanego, wydawanie rekomendacji w sprawie usuwania danego 

świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych 

oraz określania lub zmiany poziomu lub sposobu finansowania 

świadczenia gwarantowanego, zadaniem Agencji jest również 

opracowywanie raportów w sprawie oceny świadczeń opieki zdrowotnej, 

ustalanie taryfy świadczeń, opiniowanie projektów programów polityki 

zdrowotnej. 

 

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wskazuje, że w pracach Agencji 

powinny uczestniczyć organizacje zrzeszające uczestników systemu 

ochrony zdrowia reprezentujących różne ogniwa tego systemu, nie tylko 

osoby związane z Ministerstwem Zdrowia i płatnikiem. Zapewni to 

prawidłową realizację zadań powierzonych Agencji z uwzględnieniem 

słusznych interesów wszystkich uczestników systemu opieki zdrowotnej.  
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W składzie Rady Przejrzystości razi brak jakiejkolwiek reprezentacji 

organizacji zrzeszających lekarzy i lekarzy dentystów oraz organizacji 

zrzeszających innych pracowników medycznych, przy jednoczesnym 

zapewnieniu udziału osób reprezentujących prawa pacjentów. Prezydium 

Naczelnej Rady Lekarskiej wskazuje, że ustawodawca nowelizując w 

2014 r. przepisy Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych nie zapewnił reprezentacji 

środowiska lekarzy i lekarzy dentystów także w powołanej przy Prezesie 

Agencji Radzie do spraw Taryfikacji, która opiniuje plan taryfikacji 

Agencji, metodologię taryfikacji świadczeń oraz przygotowywane taryfy 

świadczeń. 

 

Powoływanie w skład Rady do spraw Taryfikacji wyłącznie 

przedstawicieli Ministra Zdrowia, osób zgłoszonych przez 

reprezentatywne organizacje świadczeniodawców oraz przedstawicieli 

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nie daje pełnej 

reprezentatywności środowisk decydujących o kształcie i prawidłowym 

działaniu sytemu opieki zdrowotnej. Prezydium Naczelnej Rady 

Lekarskiej uważa, że dokonywanie wyceny świadczeń z udziałem 

wyłącznie reprezentacji świadczeniodawców, bez udziału reprezentantów 

środowiska lekarzy i lekarzy dentystów ogranicza możliwości 

prawidłowej realizacji zadań z zakresu taryfikacji i wymaga zmiany. 

 

Mając powyższe na uwadze, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej 

ponownie apeluje do Ministra Zdrowia o rzeczową analizę przepisów 

regulujących zasady realizacji zadań Agencji Oceny Technologii 

Medycznych i Taryfikacji poprzez zapewnienie udziału w jej pracach 

przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej jako organizacji 

reprezentującej grupę 180 tys. lekarzy i lekarzy dentystów. 

 

28 września 

Zmiany w projekcie dot. minimalnego wynagrodzenia pracowników 

ochrony zdrowia 

28 września Konstanty Radziwiłł spotkał się z przedstawicielami 

związków zawodowych oraz pracodawców w Centrum Partnerstwa 

Społecznego. Minister poinformował, że w odpowiedzi na postulaty 

pracowników ochrony zdrowia przygotowano kilka zmian w projekcie o 

minimalnych wynagrodzeniach. Najważniejsza dotyczy terminów 

wprowadzania podwyżek – ich pierwsza transza ma nastąpić już w 

przyszłym roku, a nie w 2018 r. jak zapowiadano wcześniej. Jednocześnie 

Radziwiłł podkreślił, że niemożliwe jest osiągnięcie takich poziomów 

wynagrodzeń, jak oczekuje środowisko lekarskie, jak i bardzo szybkie 

dojście do poziomu 6,8% PKB nakładów na służbę zdrowia. 
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czerwcu br. minister zdrowia Konstanty Radziwiłł zapowiedział 

systematyczne podwyżki dla pracowników ochrony zdrowia. Zgodnie z 

planem resortu, wynagrodzenia miałyby rosnąć stopniowo od 2018 r. i 

osiągnąć docelowy poziom w 2022 r. Wówczas minimalne 

wynagrodzenie zasadnicze brutto miałoby wynosić 4800 zł dla lekarzy ze 

specjalizacją, 3980 zł dla lekarzy bez specjalizacji i lekarzy rezydentów 

po dwóch latach rezydentury oraz 3216 zł dla pielęgniarek i położnych z 

tytułem magistra ze specjalizacją. 

 

Ministerialne propozycje spotkały się z ostrą krytyką środowiska 

medycznego. Zwiększenie poziomu podwyżek oraz ich szybsza realizacja 

były jednym z głównych postulatów podczas przeprowadzonej 24 

września w Warszawie manifestacji Porozumienia Zawodów 

Medycznych. 

 

 

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. 

 


