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Prezes

Porozumienia Zielonogórskiego

W odpowiedzi na pismo z dnia 7 stycznia 2009 r., znak: PZ/CF/09/1 w sprawIe

jednolitej interpretacji przepisów rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2002

r. w sprawie produktów leczniczych, które moga byc doraznie dostarczone w zwiazku z

udzielonym swiadczeniem zdrowotnym oraz wykazu produktów wchodzacych w sklad

zestawów przeciwwstrzasowych ratujacych zycie (Dz.U. z 2002 r., Nr 236, poz. 2000 oraz z

2006 r., Nr 204, poz. 1509), uprzejmie informujemy, co nastepuje.

Przedmiotowe rozporzadzenie prezentuje bardzo szeroka palete produktów leczniczych

stosowanych dla ratowania zycia. Jezeli inne przepisy nie okresla jednoznacznie, ze wszystkie

wymienione w rozporzadzeniu leki musza byc na wyposazeniu placówek udzielajacych

swiadczen zdrowotnych, mozliwe jest dokonywanie modyfikacji co do skladu zestawu

doraznej pomocy oraz zestawu przeciwwstrzasowego pod warunkiem, ze takie zmiany nie

wplyna niekorzystnie na bezpieczenstwo pacjentów oraz nie przekrocza wskazanej w tabeli

wielkosci opakowania produktu. Kazda modyfikacia, w ramach produktów leczniczych

znajduiacych sie w przedmiotowych zalacznikach, powinna byc odpowiednio umotywowana

oraz jej dokonanie nie moze w zaden sposób narazac pacjentów na brak fachowej pomocy w

sytuacji zagrozenia zycia.

Dokonywanie modyfikacji zestawu doraznej pomocy oraz zestawu przeciwwstrzasowego 

produktów bezposrednio stosowanych u pacjenta - powinno uwzgledniac:

rzeczywiste potrzeby wynikajace z charakterystyki populacji obslugiwanej przez dana



jednostke udzielajaca swiadczen zdrowotnych,

specjalizacje i kwalifikacje osób udzielajacych swiadczen w konkretnym przypadku.

Nalezy podkreslic, ze wykaz produktów leczniczych okreslony w zalacznikach do

przedmiotowego rozporzadzenia zostal ustalony w sposób umozliwiajacy wyposazenie w

zestaw doraznej pomocy, róznego typu jednostek udzielajacych swiadczen zdrowotnych, z

uwzglednieniem róznych specjalnosci, róznego poziomu kwalifikacji zawodowych

zatrudnionych lekarzy oraz róznego wyposazenia w sprzet reanimacyjny (niezbedny w

przypadku zastosowania niektórych wymienionych produktów leczniczych).

Majac powyzsze na uwadze, w mysl komentowanych przepisów, sklad zestawu

doraznej pomocy oraz zestawu przeciwwstrzasowego zalezec powinien przede wszystkim od

charakteru udzielanych swiadczen zdrowotnych.

Jednoczesnie uprzejmie nadmieniam, iz aktualnie w Departamencie Polityki Lekowej i

Farmacji podjete zostaly prace legislacyjne nad nowelizacja rozporzadzenia Ministra Zdrowia

w sprawie produktów leczniczych, które moga byc doraznie dostarczone w zwiazku z

udzielonym swiadczeniem zdrowotnym oraz wykazu produktów wchodzacych w sklad

zestawów przeciwwstrzasowych ratujacych zycie.
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Do wiadomosci:

l. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia;
2. Wojewódzkie Oddzialy Narodowego Funduszu Zdrowia.
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