
Or. A. 0713/1053/17 
UWAGI W RAMACH UZGODNIEŃ Z KOMISJĄ WSPÓLNĄ RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

 

Wypełniony formularz należy przesłać na adres: kwrist@mac.gov.pl w formacie umożliwiającym edycję.  

Plik należy zapisać np.: MRiRW PROW - woj.zachodniopomorskie; MŚ udostępnianiu inf. o środowisku – m.Kraków. 

Informacja o projekcie: 

Tytuł 
Projekt rozporządzenia  w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poziomów systemu 
podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej 

Autor   Ministerstwo Zdrowia  

Projekt z dnia 5 maja 2017 

 
Informacje o zgłaszającym uwagi:   

Urząd ---------- 

Organizacja 
samorządowa 

Związek Powiatów Polskich  

Osoba do kontaktu Bernadeta Skóbel 

e-mail bs@zpp.pl 

tel. 18 477 86 00 

 
Uwagi: 

Lp. 

Część dokumentu, 
do którego odnosi 

się uwaga (np. 
art., nr str., 

rozdział) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 
stanowiska resortu 

1.  Uwaga ogólna  

Wątpliwość budzi kwalifikacja 
poszczególnych poradni z 
ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej do sieci. Zgodnie 
z projektem do profili oddziału 
kwalifikują się poradnie zgodnie z 
załącznikiem do projektu (wykaz 
porad specjalistycznych 
odpowiadających poszczególnym 
profilom systemu 
zabezpieczenia). Ale zgodnie z 
tym co jest zapisane w 
uzasadnieniu do projektu (str.21) 
w danej poradni 

Mało realnym jest, aby np. w 
poradni urologii przyjmował 
specjalista chirurgii ogólnej (bo 
poradnia urologii zgodnie z 
załącznikiem kwalifikuje się pod 
profil chirurgii ogólnej). 
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zakwalifikowanej do danego 
profilu oddziałowego powinny 
zostać spełnione wymogi jak w 
oddziale (dotyczy kadry 
medycznej).  

2.  

§ 2 ust. 4 Świadczeniodawcy realizujący 
świadczenia otolaryngologii dla 
dzieci i chorób zakaźnych dla 
dzieci w ramach Oddziału 
Otolaryngologii i Chorób 
Zakaźnych powinni zostać 
zweryfikowani do poziomu 
szpitali III stopnia 

Uwaga dotyczy Szpitala 
Specjalistycznego  im. S. 
Żeromskiego SPZOZ w Krakowie 
zostanie zakwalifikowany do II 
poziomu systemu szpitalnego 
zabezpieczenia świadczeń opieki 
zdrowotnej,  w naliczaniu 
ryczałtu nie zostaną 
uwzględnione świadczenia 
udzielane dotychczas dzieciom w 
Oddziale Otolaryngologii i 
Oddziale Chorób Zakaźnych dla 
Dzieci, co spowoduje, iż ryczałt 
dla Szpitala byłby mniejszy o 
kwotę około 2,9 mln zł w 
stosunku rocznym. 

  

3.  
§ 3 ust. 1 pkt 1 Nieprecyzyjny  zapis dotyczący 

ustalenia dodatkowych profili 
sugeruje konieczność wyboru.  

Zastąpić  zapisem „a,b,c,d”.   

4.  
§3 ust. 2, pkt. 1, 
lit. a 

Poszerzenie zapisu lit. a - o 
„ortopedię i traumatologię 
narządu ruchu – hospitalizacja 
planowa, okulistyka „leczenie 
jednego dnia” 

Zabezpieczenie dostępności do 
wskazanych świadczeń, jeżeli 
zakres świadczeń jest 
wykonywany przez jedynego 
świadczeniodawcę na terenie 
powiatu, który posiada umowę w 
tym zakresie.  

  

5.  

art. 5 - załącznik 
do 
rozporządzenia, lp. 
19 – choroby 

poszerzenie profilu choroby 
wewnętrzne o poradnię 
okulistyczną 

W celu zagwarantowania 
ciągłości i kompleksowości 
świadczeń udzielanych w 
oddziale o profilu choroby 
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wewnętrzne wewnętrzne gdzie leczone są 
jednostki chorobowe  jak: 
nadciśnienie, cukrzyca, choroby 
neurologiczne, choroby oczu 
pochodzenia naczyniowego np. 
zator tętnicy siatkówki i zakrzep 
żyły siatkówki, uzasadnionym 
jest włączenie poradni 
okulistycznej ze względu na  
konieczność dalszej diagnostyki 
lub monitorowania zmian pod 
kątem okulistycznych skutków 
ubocznych stosowanych leków w 
tym także leków 
kardiologicznych.  

6.  

art. 5 - załącznik 
do 
rozporządzenia, lp. 
54 – pediatria 

poszerzenie profilu pediatria o 
poradnię okulistyczną 

W celu zagwarantowania 
ciągłości i kompleksowości 
świadczeń udzielanych w 
oddziale o profilu pediatria gdzie 
leczone są jednostki chorobowe  
jak: nadciśnienie, cukrzyca, 
choroby neurologiczne, wady 
wzroku, uzasadnionym jest 
włączenie poradni okulistycznej 
ze względu na  konieczność 
dalszej diagnostyki lub 
monitorowania zmian pod kątem 
okulistycznych skutków 
ubocznych stosowanych leków . 

  

7.  

§3 ust. 2 pkt  6 lit. 
a 

Niedoprecyzowany zapis 
dotyczący dodatkowego zakresu 
świadczeń dermatologii i 
wenerologii wchodzący do 
profilu chorób wewnętrznych. 
Brak Informacji dotyczącej 

Realizowanie świadczenia 
dermatologiczne niepokrywające 
się ze świadczeniami z zakresu 
chorób wewnętrznych stanowią 
24 % całości realizowanych 
świadczeń w Oddziale 
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świadczeń zabiegowych. Dermatologii i Wenerologii (Dane 
z UM Krakowa)  

8.  

§3 ust. 2 pkt  6 lit. 
b 

Niedoprecyzowany zapis 
dotyczący dodatkowego zakresu 
świadczeń dermatologii i 
wenerologii dla dzieci wchodzący 
do profilu pediatrii. Brak 
Informacji dotyczącej świadczeń 
zabiegowych. 

Realizowanie świadczenia 
dermatologiczne dla dzieci 
niepokrywające się ze 
świadczeniami z zakresu pediatrii 
stanowią 67 % całości 
realizowanych świadczeń w 
Oddziale Dermatologii i 
Wenerologii (Dane z UM 
Krakowa). 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


