
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 17 września 2013 r.

Poz. 1096

ROZPORZĄDZENIE 
 MINISTRA ZDROWIA1) 

z dnia 7 sierpnia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1082) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 1:

a) w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a)  posiadać co najmniej jedno stanowisko intensywnej terapii oraz zapewniać prawidłowość leczenia pacjen-

tów i ciągłość postępowania w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii u innego świadczeniodawcy, 
zlokalizowanego nie dalej niż w sąsiednim powiecie, który udziela świadczeń w tym zakresie, pod warun-
kiem zapewnienia przez świadczeniodawcę transportu sanitarnego, z uwzględnieniem wskazań medycz-
nych i ciągłości postępowania, w składzie odpowiadającym specjalistycznemu zespołowi ratownictwa me-
dycznego,”,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7)  zapewniać co najmniej dostęp do środka transportu sanitarnego, z uwzględnieniem wskazań medycznych 

i ciągłości postępowania oraz w przypadkach uzasadnionych medycznie dostępu do opieki lekarskiej po-
równywalnej z udzielaną przez specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego.”;

2)  w załączniku nr 3 w części I ,,Warunki szczegółowe, jakie powinni spełnić świadczeniodawcy przy udzielaniu świad-
czeń gwarantowanych w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej” w lp. 35 „Pediatria” w części „Organizacja 
udzielania świadczeń” kolumny 3 i 4 otrzymują brzmienie:

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, 
poz. 1672). 

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, 
poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, 
poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, 
poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, 
Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, 
poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, 
poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548 oraz z 2013 r. poz. 154, 879 i 983.



Dziennik Ustaw – 2 –  Poz. 1096

 

Zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie 
dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami 
dziecięcymi o profilu zachowawczym lub konsultacją 
realizowaną w ramach świadczeń nocnej i świątecznej 
opieki zdrowotnej, o ile świadczenia te realizowane są 
w miejscu udzielania świadczeń przez ten sam podmiot 
leczniczy).

Zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie 
dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami 
dziecięcymi o profilu zachowawczym lub konsultacją 
realizowaną w ramach świadczeń nocnej i świątecznej 
opieki zdrowotnej, o ile świadczenia te realizowane są 
w miejscu udzielania świadczeń przez ten sam podmiot 
leczniczy).

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

Minister Zdrowia: B.A. Arłukowicz

 




