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WAŻNE ! Resort zdrowia przekazał do konsultacji społecznych projekt nowelizacji
rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i
hospicyjnej. (źródło: Rynek Zdrowia 31 styczeń 2018).
Projekt został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji.
Propozycje zmian:
 wpisanie stwardnienia rozsianego do wykazu nieuleczalnych, postępujących i
ograniczających życie chorób, w których udzielane są świadczenia gwarantowane z
zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.
 świadczeń opiekuńczych w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej będą mogli
udzielać opiekunowie medyczni. Będą oni pomagać chorym w zaspokojeniu
podstawowych potrzeb biologicznych, w utrzymaniu aktywności społecznej oraz w
rozwiązywaniu problemów higieniczno-opiekuńczych.
 wprowadzenie karty kwalifikacji do świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki
paliatywnej i hospicyjnej pacjentów dorosłych. Wypełniając tę kartę, lekarz oceni stan
chorego, natężenie objawów i rokowanie, a następnie na tej podstawie podejmie
decyzję o ewentualnym objęciu chorego specjalistyczną opieką paliatywną.
 finansowanie przez NFZ "leczenia bólu zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy
medycznej za pomocą leków dostępnych w Polsce" - to świadczenie zastąpi
dotychczasowe "leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia
(drabina analgetyczna) w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej".
Ministerstwo Zdrowia chce, by nowe przepisy weszły w życie 1 lipca 2018 r.
Konsultacje społeczne:
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (nr w wykazie prac
Ministra Zdrowia: MZ 284) został zamieszczony w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.
Uwagi do projektu można przekazywać na adres:
uwagi.swiadczenia.gwarantowane@mz.gov.pl w terminie do dnia 27 lutego 2018 r.
Jakie zapisy zawiera projekt rozporządzenia:
§ 5 pkt 4: zamiast „leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia
(drabina analgetyczna)” zapis „4) leczenie bólu zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy
medycznej za pomocą leków dostępnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”
§ 9 paragraf otrzymuje nowe brzmienie –
1. Warunkami realizacji świadczeń gwarantowanych są:
1). dla osób dorosłych:
a) przedstawienie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,

b) przedstawienie karty kwalifikacyjnej do świadczenia gwarantowanego z zakresu opieki
paliatywnej i hospicyjnej pacjentów dorosłych, stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia,
c) wskazanie medyczne, a w szczególności występowanie u świadczeniobiorcy jednostki
chorobowej, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, nierokującej nadziei na
wyleczenie, ocenianej zgodnie z kartą kwalifikacji do świadczeń gwarantowanych z zakresu
opieki paliatywnej i hospicyjnej pacjentów dorosłych;
2). dla dzieci do ukończenia 18 roku życia:
a). przedstawienie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
b) wskazanie medyczne, a w szczególności występowanie u świadczeniobiorcy jednostki
chorobowej, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, nierokującej nadziei na
wyleczenie,
3) perinatalnej opieki paliatywnej:
a). przedstawienie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
b) wskazanie medyczne, a w szczególności występowanie u świadczeniobiorcy ciężkiego i
nieodwracalnego upośledzenia albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu, które powstały
w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, w szczególności zaburzenia
rozwojowe prowadzące do poronienia samoistnego, porodu przedwczesnego lub zgonu
wewnątrzmacicznego, zaburzenia rozwojowe prowadzące do przedwczesnej śmierci żywo
urodzonego dziecka, określone w szczególności jednostkami chorobowymi, o których mowa
w części III załącznika nr 1 do rozporządzenia.
2. Kartę kwalifikacji do świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i
hospicyjnej pacjentów dorosłych wypełnia:
1) w części I lekarz ubezpieczenia zdrowotnego;
2) w części II lekarz medycyny paliatywnej określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia w
części 1 ust. 1 pkt 1, w części II ust. 1 pkt 1 oraz w części III ust. 1 pkt 1.
3. Karta kwalifikacji do świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i
hospicyjnej pacjentów dorosłych jest wypełniana w przypadku:
1) podejmowania decyzji o objęciu opieką paliatywną;
2) zmiany formy opieki;
3) wypisania z opieki paliatywnej;
Zmiany stanu zdrowia pacjenta.
W załączniku nr 1 tabela I „Osoby dorosłe” punkt 5 otrzymuje brzmienie: „stwardnienie
rozsiane”, następne punkty zmieniają kolejność na 6-8.
W załączniku nr 2 w części I „Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach
stacjonarnych” w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się punkt 5 w
brzmieniu:
„5) dopuszcza się możliwość realizacji świadczeń przez osobę, która:
a) rozpoczęła przed dniem 1 września 2012 r. i ukończyła zasadniczą szkołę zawodową
publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała dyplom
potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny lub
b) rozpoczęła po dniu 31 sierpnia 2012 r. i ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy i
uzyskała świadectwo lub dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny
lub ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły
publicznej i uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun
medyczny.”
Dodaje się załącznik nr 3 w brzmieniu nadanym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Załącznik nr 3: Karta kwalifikacji do świadczeń gwarantowanych w zakresu opieki
paliatywnej i hospicyjnej pacjentów dorosłych.
Zawiera dwie części. W pierwszej - informacje o pacjencie.
W drugiej, którą wypełnia lekarz specjalista medycyny paliatywnej dotyczącą rozważenia i
wykluczenia diagnostyki i/lub leczenia stanu naglącego są do wypełnienia w tabelach dane
dotyczące:
Tabela 2 - Stany naglące związane z choroba podstawową i jej leczeniem.
Tabela 3 - Stan sprawności i natężenia objawów
Tabela 4 - Kryteria kwalifikacji
Tabela 5 – Kwalifikacja (dokonuje specjalista medycyny paliatywnej lub lekarz zatrudniony
w ośrodku medycyny paliatywnej)
Zapraszamy do dzielenia się uwagami: stoklosa@hospicjum.org
Rynek Zdrowia 31 styczeń 2018 podał również informację, że Minister Zdrowia Łukasz
Szumowski obiecuje poradnie leczenia bólu dla wszystkich pacjentów.

Przypomnienia
27 lutego 2018 roku odbędzie się w Krakowie szkolenie „Zamknięcie roku w organizacjach
pozarządowych i kościelnych osobach prawnych”. Szkolenie będzie trwało do godz. 10.00
40. Koszt szkolenia 180 zł od osoby. Szkolenie prowadzi Pan Przemysław Karwowski.
Zgłoszenia mailem: stoklosa@hospicjum.org. Wpłaty uczestnictwa przelewem na konto:
Forum Hospicjów Polskich Bank Pekso S.A. I O/ Kraków nr: 97 1240 1431 1111 0010 1863
8924
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Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017
r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych Dz.U. 2017 poz. 2447
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w
sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Dz.U. 2017 poz.
2484
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach Dz.U. 2018 poz. 21
Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
Dz.U. 2018 poz. 86
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia Dz.U. 2018 poz. 95
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy Dz.U. 2018 poz. 108
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
Dz.U. 2018 poz. 123
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i
odpadami opakowaniowymi Dz.U. 2018 poz. 150









Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji
publicznych zakładów opieki zdrowotnej Dz.U. 2018 poz. 164
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach lekarskich Dz.U. 2018 poz.
168
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych Dz.U. 2018 poz. 188
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2017
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy
oraz zakresu jej stosowania Dz.U. 2018 poz. 227

W obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2017 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w
sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej
stosowania Dz.U. 2018 poz. 227 między innymi są wpisani:
134201 Kierownik hospicjum
134202 Kierownik komórki organizacyjnej podmiotu leczniczego
134204 Kierownik podmiotu leczniczego
134205 Pielęgniarka oddziałowa
134207 Lekarz ordynatora oddziału
221233 Lekarz – specjalistę medycyny paliatywnej
222201 Pielęgniarka – specjalista organizacji i zarządzania
222213 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej
222214 Pielęgniarkę – specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej
263401 Psycholog
263403 Psycholog kliniczny
263504 Specjalista pracy socjalnej
322001 Dietetyk
325401 Technik fizjoterapii
334402 Sekretarka medyczna
341202 Opiekun osoby starszej
341205 Pracownik socjalny
412001 Sekretarka
422603 Rejestratorka medyczna
532102 Opiekun medyczny
532201 Opiekunka domowa
911206 Salowa

