Monitorowanie procesu legislacji, wszystkie akty w stadium projektów (styczeń 2022)

Opieka zdrowotna

1. Ustawa o niektórych zawodach medycznych.
Konsultacje społeczne: 30 dni (szerokie grono podmiotów: izby branżowe,
organizacje związków zawodowych, organizacje pracodawców, instytucje publiczne).
Cel projektu: Uregulowanie warunków i zasad wykonywania zawodów medycznych,
które dotychczas nie były objęte regulacjami ustawowymi, ze szczególnym
uwzględnieniem zagadnień dotyczących ustawicznego rozwoju zawodowego osób
wykonujących zawód medyczny oraz odpowiedzialności zawodowej tych osób.
Projekt ustawy zawiera regulacje odnoszące się do następujących zawodów:
1)
asystentka stomatologiczna;
2)
dietetyk;
3)
elektroradiolog;
4)
higienistka stomatologiczna;
5)
logopeda;
6)
masażysta;
7)
opiekun medyczny;
8)
optometrysta;
9)
ortoptystka;
10)
podiatra;
11) profilaktyk;
12)
protetyk słuchu;
13)
technik dentystyczny;
14)
technik farmaceutyczny;
15)
technik ortopeda;
16)
technik sterylizacji medycznej;
17) terapeuta zajęciowy.
Status: Konsultacje trwają do 22 lutego br.

Rozporządzenia

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie
wykorzystania elektronicznych spirometrów w podstawowej opiece zdrowotnej
i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej.
Konsultacje społeczne: Podjęto decyzję o pominięciu konsultacji i opiniowania.
Cel projektu: Celem wprowadzanego programu pilotażowego dotyczącego
wykorzystania elektronicznych spirometrów w podstawowej opiece zdrowotnej i
ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, jest ocena efektywności realizacji świadczeń
opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej z wykorzystaniem elektronicznych spirometrów jako narzędzia
umożliwiającego badanie czynnościowe układu oddechowego w sposób zdalny
pacjenta po ukończeniu 18. roku życia i przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2,
ze stwierdzonymi zaburzeniami poziomu saturacji i tętna, w celu wykrywania
potencjalnych zaburzeń czynności płuc monitorowanego przez:
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1)
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – w ramach podstawowej opieki
zdrowotnej;
2)
lekarza specjalistę w dziedzinie chorób płuc albo lekarza ze specjalizacją I
stopnia w dziedzinie chorób płuc albo lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie
chorób płuc – w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
Status: Wszedł w życie 19 stycznia.
2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w
sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe
produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat
pobieranych za te badania.
Konsultacje społeczne: 21 dni (szerokie grono podmiotów: izby branżowe,
organizacje związków zawodowych, organizacje pracodawców, instytucje publiczne).
Cel projektu: Dostosowanie cen do warunków rynkowych. Projekt uaktualnia również
nazwę Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH ‒ Państwowego Instytutu
Badawczego oraz – w związku z włączeniem Instytutu Żywności i Żywienia im. prof.
dra med. Aleksandra Szczygła w struktury Narodowego Instytutu Zdrowia
Publicznego PZH ‒ Państwowego Instytutu Badawczego.
Status: Analiza zgłoszonych uwag.
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie
ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Konsultacje społeczne: 7 dni (szerokie grono podmiotów: izby branżowe, organizacje
związków zawodowych, organizacje pracodawców, instytucje publiczne).
Cel projektu: 1) Taryfy, które były ustalone przed dniem 1 lipca 2021 r.
przygotowywane były bez uwzględnienia zmian dotyczących współczynników
korygujących oraz przed wejściem w życie regulacji obligujących do obniżania tych
współczynników. Taryfy ustalone przed tą datą nie uwzględniają zatem w swojej
strukturze mechanizmu obniżania współczynników korygujących. Wzrost kwoty
zobowiązania spowodowany zaimplementowaniem wskazanych taryf nie powinien
więc prowadzić do obniżenia współczynników korygujących.
2) Obecnie, zmniejszenie współczynników korygujących odnosi się do całości umowy
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, co powoduje, że kwoty wynikające z
podniesienia wyceny świadczeń są w dużej mierze równoważone przez wzrost
wynagrodzeń.
3) Ustalenie jednolitego postępowania w przypadku zmiany przez Prezesa Funduszu
w trakcie realizacji umowy przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy lub
zmiany warunków umowy wynikającej z zarządzenia Prezesa Funduszu
określającego przedmiot oraz szczegółowe warunki zawarcia i realizacji umów o
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, poprzez wskazanie, że w takiej sytuacji
nowe warunki obowiązują od dnia wejścia tego zarządzenia w życie.
Status: Opublikowany w Dzienniku Ustaw 1.02 br. (wchodzi w życie 7 dni po
ogłoszeniu).
4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w
sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności.
Konsultacje społeczne: 30 dni (szerokie grono podmiotów: izby branżowe,
organizacje związków zawodowych, organizacje pracodawców, instytucje publiczne).
Cel projektu: Celem projektowanego rozporządzenia jest określenie wykazu
substancji innych niż witaminy i składniki mineralne zakazanych w produkcji środków
spożywczych, z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego
konsumentów. Dotyczy to w szczególności suplementów diety.
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9.

Status: Konsultacje i uzgodnienia trwają do 11 lutego br.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych.
Konsultacje społeczne: 21 dni (szerokie grono podmiotów: izby branżowe,
organizacje związków zawodowych, organizacje pracodawców, instytucje publiczne).
Cel projektu: Projekt rozporządzenia modyfikuje wymagania jakie muszą spełniać
realizatorzy programu oraz dostosowuje go do obecnych wyzwań krajowego zdrowia
publicznego. Jednym z ważniejszych elementów wprowadzanych zmian jest
zwiększenie zakresu realizacji programu o opiekę specjalistyczną w zakresie pomocy
w całkowitym ograniczeniu używania elektronicznych papierosów i nowatorskich
wyrobów tytoniowych.
Status: Konsultacje i uzgodnienia trwają do 5 lutego br.
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w
sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie
zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Konsultacje społeczne: 10 dni (szerokie grono podmiotów: izby branżowe,
organizacje związków zawodowych, organizacje pracodawców, instytucje publiczne).
Cel projektu: Wejście w życie rozwiązań przewidzianych w projekcie pozwoli na
zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach modelu opieki
psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży oraz powinno przyczynić się do wyboru
najlepszych ofert złożonych w toku postępowania w sprawie zawarcia umów o
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, biorąc pod uwagę ich jakość,
kompleksowość, dostępność oraz cenę.
Status: Analiza zgłoszonych uwag.
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w
sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z
wystąpieniem stanu epidemii.
Konsultacje społeczne: Podjęto decyzję o pominięciu konsultacji i opiniowania.
Cel projektu: Ograniczenie ryzyka związanego z wystąpieniem epidemii wywołanej
nowym koronawirusem SARS-CoV-2 (wariant omicron).
Status: Wszedł w życie 24 stycznia.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie
leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów
zawierających azbest.
Konsultacje społeczne: 30 dni (szerokie grono podmiotów: izby branżowe,
organizacje związków zawodowych, organizacje pracodawców, instytucje publiczne).
Cel projektu: Projektowana regulacja wpłynie na zmniejszenie liczby procedur z
uwagi na eliminację obowiązku stosowania pieczątek, Dodatkowo projektowana
regulacja wprowadza możliwość rezygnacji z przeprowadzenia badania RTG klatki
piersiowej świadczeniobiorcy, przy kwalifikacji podczas wystawienia skierowania na
leczenie uzdrowiskowe, u którego lekarz ubezpieczenia zdrowotnego stwierdzi brak
istnienia wskazań do przeprowadzenia tego typu badania.
Status: Konsultacje i uzgodnienia trwają do 21 lutego br.
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w
sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego
Egzaminu Końcowego.
Konsultacje społeczne: Podjęto decyzję o pominięciu konsultacji i opiniowania.
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Cel projektu: Przewidziane jest zwiększenie o 50 zł wynagrodzenia dla łącznie 1094
członków Zespołów Egzaminacyjnych i komisji rozstrzygających (dane Centrum
Egzaminów Medycznych).
Status: Wszedł w życie 1 lutego 2022 r.
10. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w
sprawie standardu organizacyjnego opieki nad pacjentem podejrzanym o
zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2.
Konsultacje społeczne: Podjęto decyzję o pominięciu konsultacji i opiniowania.
Cel projektu: Ze względu na przewidywany znaczny wzrost zakażeń nowym
wariantem wirusa SARS-CoV-2 istnieje konieczność zwiększenia poziomu
zabezpieczenia opieki przedszpitalnej populacji pacjentów powyżej 60. roku życia
zakażonym lub podejrzanym o zakażenie, u których ze względu na częstość
występowania chorób współistniejących przebieg zakażenia może mieć niekorzystny
przebieg.
Status: Wszedł w życie 25 stycznia 2022 r.
11. Projekt rozporządzenia w sprawie wykazu badań diagnostycznych, które mogą
być wykonywane przez farmaceutę.
Konsultacje społeczne: Podjęto decyzję o pominięciu konsultacji i opiniowania.
Cel projektu: W związku z postępami wariantu omicron niezbędne jest pilne
utworzenie nowych punktów do diagnostyki w kierunku SARS-CoV-2. Apteka
ogólnodostępna, jako placówka ochrony zdrowia, powinna zostać włączona w system
wykrywania zakażeń, z czym wiąże się pilna potrzeba tworzenia nowych punktów do
diagnostyki w kierunku SARS-CoV-2. Apteka ogólnodostępna, jako placówka
ochrony zdrowia, powinna zostać włączona w system wykrywania zakażeń.
Status: Wszedł w życie 27 stycznia 2022 r.
12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób
zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub
izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru
epidemiologicznego.
Konsultacje społeczne: Podjęto decyzję o pominięciu konsultacji i opiniowania.
Cel projektu: Skrócenie czasu trwania kwarantanny (z wyłączeniem kwarantanny
wynikającej z przekroczenia granicy) zostało poprzedzone analizami zaleceń
organizacji międzynarodowych zajmujących się przeciwdziałaniem COVID-19, a
także rozwiązań wdrażanych i deklarowanych do wdrożenia w innych państwach
rozwiniętych, takich jak Francja, Lichtenstein, Luksemburg i Portugalia, gdzie długość
kwarantanny wynosi 7 dni.
Status: Wszedł w życie 25 stycznia 2022 r.
13. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w
sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.
Konsultacje społeczne: Podjęto decyzję o pominięciu konsultacji i opiniowania.
Cel projektu: Zwiększenie dostępności do świadczeń gwarantowanych, które
dotychczas nie były dostępne dla pacjentów w ramach świadczeń opieki zdrowotnej
finansowych ze środków publicznych, a mających znaczenie dla poprawy zdrowia i
wydłużenia życia pacjentów.
Status: Oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw.
14. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia w
sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów
Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji.
Konsultacje społeczne: Podjęto decyzję o pominięciu konsultacji i opiniowania.
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Cel projektu: Projekt rozporządzenia nie wprowadza nowych rozwiązań w zakresie
przekazywania przez usługodawców do Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony
Zdrowia informacji o posiadanych przez nich zasobach, a jedynie przedłuża termin, w
jakim ich przekazywanie będzie następować na aktualnie obowiązujących zasadach.
Status: Oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw.
15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie podstawowych warunków
prowadzenia apteki.
Konsultacje społeczne: 30 dni (szerokie grono podmiotów: izby branżowe,
organizacje związków zawodowych, organizacje pracodawców, instytucje publiczne).
Cel projektu: doprecyzowanie wymagań stawianych podmiotom prowadzącym apteki
oraz aktualizuje je w sposób zapewniający zgodność projektowanych regulacji z
obowiązującymi przepisami rangi ustawowej. Wprowadzone zmiany pozwolą na
dostosowanie wymogów określonych w rozporządzeniu do regulacji zawartych w
innych aktach prawnych oraz aktualnych realiów związanych z prowadzeniem apteki,
w szczególności sposobu prowadzenia, weryfikacji oraz zabezpieczenia
dokumentacji aptecznej prowadzonej w systemie elektronicznym, co pozwoli na
ograniczenie prowadzenia tej dokumentacji w wersji papierowej.
Status: Konsultacje trwają do 24 lutego br.
16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie diagnostycznych poziomów
referencyjnych.
Konsultacje społeczne: 30 dni (szerokie grono podmiotów: izby branżowe,
organizacje związków zawodowych, organizacje pracodawców, instytucje publiczne).
Cel projektu: Określenie diagnostycznych poziomów referencyjnych przez
projektowane rozporządzenie, w połączeniu z obowiązkiem ustawowym ich
stosowania w jednostkach ochrony zdrowia stosujących promieniowanie jonizujące w
ramach procedur szczegółowych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii
zabiegowej i medycyny nuklearnej przyczyni się (jako jeden z elementów ochrony
radiologicznej) do zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów poddawanych takim
procedurom.
Status: Konsultacje trwają do 25 lutego br.
17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie przeprowadzania okresowych
badań lekarskich strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej oraz badań
lekarskich kandydata na strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej.
Konsultacje społeczne: Podjęto decyzję o pominięciu konsultacji i opiniowania.
Cel projektu: Wydanie rozporządzenia przyczyni się do możliwości wykonania
okresowych badań lekarskich, które dotyczą nie tylko strażaków ratowników OSP, jak
również kandydatów na strażaków ratowników OSP w wieku 16-18 lat,
dopuszczonych do szkolenia podstawowego.
Status: Oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw.
18. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie nadania statusu uzdrowiska
sołectwom Złockie, Szczawnik oraz Jastrzębik, położonym na obszarze gminy
Muszyna.
Konsultacje społeczne: 30 dni (szerokie grono podmiotów: izby branżowe,
organizacje związków zawodowych, organizacje pracodawców, instytucje publiczne).
Cel projektu: Potwierdzenie funkcjonowania Złockiego jako odrębnego uzdrowiska,
usankcjonowanie istnienia w jego granicach ograniczeń prowadzonej działalności w
zakresie ochrony środowiska i właściwości leczniczych uzdrowiska. Uzyskanie
statusu niezależnego uzdrowiska przyczyni się do promocji regionu. Zapewni
istnienie dalszej możliwości korzystania z leczenia uzdrowiskowego w zakresie
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chorób reumatologicznych, chorób górnych dróg oddechowych, chorób układu
trawienia, chorób endokrynologicznych, chorób ortopedyczno-urazowych, chorób
kardiologicznych i nadciśnienia, chorób układu nerwowego, chorób dolnych dróg
oddechowych oraz otyłości.
Status: Konsultacje trwają do 28 lutego br.
19. Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie
specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.
Konsultacje społeczne: 7 dni (szerokie grono podmiotów: izby branżowe, organizacje
związków zawodowych, organizacje pracodawców, instytucje publiczne).
Cel projektu: Wprowadzenie nowej dziedziny mającej zastosowanie w ochronie
zdrowia – psychoterapii uzależnień, w której osoby zainteresowane będą mogły
odbywać szkolenie specjalizacyjne. Powyższe przyczyni się do poprawy opieki w
obszarze ochrony zdrowia w zakresie leczenia uzależnień.
Status: Konsultacje trwają do 5 lutego br.
20. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z
wystąpieniem stanu epidemii.
Konsultacje społeczne: Podjęto decyzję o pominięciu konsultacji i opiniowania.
Cel projektu: W projekcie przewiduje się przedłużenie do dnia 28 lutego 2022 r.
aktualnie obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów, co jest uzasadnione
sytuacją epidemiczną.
Status: Wszedł w życie 31 stycznia 2022 r.
21. Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób
zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub
izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru
epidemiologicznego.
Konsultacje społeczne: Podjęto decyzję o pominięciu konsultacji i opiniowania.
Cel projektu: W projekcie rozporządzenia wprowadza się zmiany, których celem jest
skrócenie izolacji w warunkach domowych w przypadku osób wykonujących zawód
medyczny, żołnierzy i pracowników Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub
żołnierzy i personel cywilny wojsk sojuszniczych, funkcjonariuszy Policji, Straży
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, oraz okresu
odbywania obowiązkowej kwarantanny dla tej grupy osób, a także skrócenie okresu
wykonywania testów antygenowych, które skutkują zwolnieniem ww. osób z
obowiązkowej kwarantanny.
Status: Wszedł w życie 2 lutego 2022 r.
22. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie
wykorzystania elektronicznych stetoskopów w ramach podstawowej opieki
zdrowotnej przez świadczeniobiorców zakażonych wirusem SARS-CoV-2.
Konsultacje społeczne: Podjęto decyzję o pominięciu konsultacji i opiniowania.
Cel projektu: Ocena efektywności realizacji świadczeń opieki zdrowotnej z
wykorzystaniem elektronicznych stetoskopów jako narzędzia umożliwiającego ocenę
zmian osłuchowych w układzie oddechowym pacjentów z ryzykiem ciężkiego
przebiegu choroby COVID–19, u których zdiagnozowano jedną z następujących
chorób: chorobę nowotworową, wrodzone lub nabyte zaburzenia odporności,
przewlekłą chorobę układu oddechowego, wielochorobowość (co najmniej dwie
choroby przewlekłe) oraz otyłość.
Status: Oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw.
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Pomoc społeczna
Ustawy – brak projektów w analizowanym okresie
Rozporządzenia – brak projektów w analizowanym
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