
          
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. 

Poz. 1555 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ZDROWIA
1)

 

z dnia 22 września 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu  

w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

Na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert 
w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1372) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w załączniku nr 14: 

a) w tabeli nr 1 „LECZENIE SZPITALNE – PROGRAMY LEKOWE” w części 2 „PROGRAMY LEKOWE 
ONKOLOGICZNE” dodaje się poz. 2.24 w brzmieniu: 

„2.24. Leczenie podtrzymujące olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka 
jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej (ICD-10 C56, C57, C48)”, 

b) w tabeli nr 3 „LECZENIE SZPITALNE – PROGRAMY LEKOWE – PERSONEL” w części II „Programy le-
kowe onkologiczne” dodaje się lp. 24 w brzmieniu: 

24. Leczenie podtrzymujące olaparybem chorych na 
nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego 
raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka 
otrzewnej. 

Lekarze specjaliści w dziedzinie onkologii kli-
nicznej lub ginekologii onkologicznej. 

2) w załączniku nr 16 w tabeli nr 1 „POMOC DORAŹNA I TRANSPORT SANITARNY” w lp. I w kolumnie 3 ust. 1.2. 
otrzymuje brzmienie: 

„1.2. Pielęgniarka lub położna specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego lub pielęgniarstwa aneste-
zjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarstwa ratunkowego z co najmniej 2-letnim stażem pracy 
w oddziale intensywnej terapii noworodka.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Minister Zdrowia: K. Radziwiłł 

                                                           
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). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1240, 1269, 1365, 1569, 1692, 1735, 

1830, 1844, 1893, 1916, 1991 i 1994 oraz z 2016 r. poz. 65, 652, 960 i 1355. 




