
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 23 listopada 2016 r. 

Poz. 1885 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ZDROWIA
1)

 

z dnia 9 listopada 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych 

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-

ków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, 1807 i 1860)
 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 

programów zdrowotnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1743 i 1825) w załączniku w tabeli „Wykaz świadczeń gwarantowanych 

z zakresu programów zdrowotnych oraz warunki ich realizacji” wprowadza się następujące zmiany: 

1) w lp. 2 w części „Etap podstawowy” w kolumnie 3 w ust. 2 w pkt 1 lit. c i d otrzymują brzmienie: 

„c) położna posiadająca: 

– dokument potwierdzający pozytywny wynik egzaminu przeprowadzonego przez centralny ośrodek koordynują-

cy w zakresie umiejętności pobierania rozmazów cytologicznych dla potrzeb programu, wydany po 31 grudnia 

2010 r., lub 

– dokument potwierdzający ukończenie kursu dokształcającego przeprowadzonego w latach 2006–2015 przez 

centralny ośrodek koordynujący lub wojewódzki ośrodek koordynujący w zakresie umiejętności pobierania 

rozmazów cytologicznych dla potrzeb programu, lub 

– dokument potwierdzający ukończenie kursu dokształcającego przeprowadzonego przez podmiot, któremu 

w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych minister właściwy do spraw zdrowia 

zlecił prowadzenie szkoleń w zakresie umiejętności pobierania rozmazów cytologicznych dla potrzeb pro-

gramu, 

d) położna podstawowej opieki zdrowotnej posiadająca: 

– dokument potwierdzający pozytywny wynik egzaminu przeprowadzonego przez centralny ośrodek koordynują-

cy w zakresie umiejętności pobierania rozmazów cytologicznych dla potrzeb programu, wydany po 31 grudnia 

2010 r., lub 

– dokument potwierdzający ukończenie kursu dokształcającego przeprowadzonego w latach 2006–2015 przez 

centralny ośrodek koordynujący lub wojewódzki ośrodek koordynujący w zakresie umiejętności pobierania 

rozmazów cytologicznych dla potrzeb programu, lub 

– dokument potwierdzający ukończenie kursu dokształcającego przeprowadzonego przez podmiot, któremu 

w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych minister właściwy do spraw zdrowia 

zlecił prowadzenie szkoleń w zakresie umiejętności pobierania rozmazów cytologicznych dla potrzeb pro-

gramu;”; 

                                                           
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908). 
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2) w lp. 3 w części „Etap podstawowy” w kolumnie 3 w ust. 2 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3) pozytywny wynik kontroli jakości badań mammograficznych, przeprowadzanej co roku przez: 

a) wojewódzki ośrodek koordynujący, a w przypadku negatywnego wyniku kontroli jakości badań mammo-

graficznych – dostarczenie do wojewódzkiego ośrodka koordynującego dokumentacji obrazującej usunię-

cie stwierdzonych nieprawidłowości – w przypadku kontroli przeprowadzonych do końca 2015 r., lub 

b) podmiot, któremu w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych minister właści-

wy do spraw zdrowia zlecił prowadzenie kontroli jakości, a w przypadku negatywnego wyniku kontroli  

jakości badań mammograficznych – dostarczenie do tego podmiotu dokumentacji obrazującej usunięcie 

stwierdzonych nieprawidłowości; 

4) pozytywny wynik audytu klinicznego zdjęć mammograficznych, przeprowadzanego nie rzadziej niż raz na 

24 miesiące przez: 

a) niezależny ośrodek audytorski na podstawie zdjęć mammograficznych przesłanych do wojewódzkiego 

ośrodka koordynującego; do celu audytu mammografii cyfrowych (MC) świadczeniodawca jest obowiąza-

ny do wysłania zestawu zdjęć zarchiwizowanych na płytach CD oraz dodatkowo wydrukowanych zdjęć 

mammograficznych w formacie rzeczywistym – dotyczy audytu przeprowadzonego do końca 2015 r., lub 

b) niezależny ośrodek audytorski na podstawie zdjęć mammograficznych przesłanych do podmiotu, któremu 

w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych minister właściwy do spraw zdro-

wia zlecił prowadzenie audytu; do celu audytu mammografii cyfrowych (MC) świadczeniodawca jest  

obowiązany do wysłania zestawu zdjęć zarchiwizowanych na płytach CD oraz dodatkowo wydrukowanych 

zdjęć mammograficznych w formacie rzeczywistym;”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Zdrowia: K. Radziwiłł 
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