
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 29 września 2015 r. 

Poz. 1495 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ZDROWIA
1) 

z dnia 22 września 2015 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 2015 r. poz. 581, z późn. zm.2)) 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. poz. 1505) w załączniku w tabeli  „Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu pro-
gramów zdrowotnych oraz warunki ich realizacji” w lp. 6 – Leczenie dzieci ze śpiączką (rozpoznanie zasadnicze 
ICD10: R40.2) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w kolumnie 2 w ust. 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4)  w przypadku gdy pacjent w trakcie leczenia w programie wymaga realizacji świadczeń z innego zakresu przez 
okres dłuższy niż 5 dni każdorazowo po zakończonej hospitalizacji, decyzję o kontynuacji leczenia w progra-
mie podejmuje zespół terapeutyczny dokonujący oceny stanu pacjenta, w oparciu o kryteria medyczne.”; 

2) w kolumnie 3: 

a)  w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1)  równoważnik co najmniej 2 etatów – lekarz specjalista w dziedzinie neurologii lub  neurologii dziecięcej 
oraz lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, 
lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji oraz lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii;”, 

b) w ust. 4 dodaje się pkt 9 w brzmieniu: 

„9) laryngologii lub laryngologii dziecięcej.”, 

c) w ust. 5 w pkt 3 dodaje się lit. f w brzmieniu: 

„f)  neurochirurgii;”, 

d) w ust. 6 dodaje się pkt 11 w brzmieniu: 

„11) aparat EEG, który znajduje się w budynku lub zespole budynków oznaczonych tym samym adresem, 
w którym lub w których jest zlokalizowane miejsce udzielania świadczeń.”, 

e) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny co najmniej w: 

1) stoły rehabilitacyjne; 

2) stoły pionizacyjne; 

3) zestawy do ćwiczeń biernych; 

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

z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1268). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1240, 1269 i 1365. 
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4) aparaty do fizykoterapii; 

5) wanny do masażu wirowego.”. 

§ 2.  Świadczeniodawcy niespełniający wymagań określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 1, w brzmieniu 
nadanym niniejszym rozporządzeniem, są obowiązani do dostosowania się do tych wymagań w terminie do dnia 
31 grudnia 2015 r. 

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

Minister Zdrowia: M. Zembala 
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