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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 29 sierpnia 2009 r.
w sprawie Êwiadczeƒ gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164,
poz. 1027, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) wykaz oraz warunki realizacji Êwiadczeƒ gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, zwanych dalej „Êwiadczeniami gwarantowanymi”;
2) poziom finansowania przejazdu Êrodkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych.
§ 2. Âwiadczenia gwarantowane obejmujà:
1) Êwiadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
2) Êwiadczenia
zdrowotnej;

piel´gniarki

podstawowej

opieki

3) Êwiadczenia po∏o˝nej podstawowej opieki zdrowotnej;
4) Êwiadczenia piel´gniarki lub higienistki szkolnej
udzielane w Êrodowisku nauczania i wychowania;
5) Êwiadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa
w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych;
6) transport sanitarny.
§ 3. 1. Wykaz Êwiadczeƒ gwarantowanych, o których mowa w:

2. Âwiadczenia gwarantowane sà udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z wykorzystaniem metod diagnostyczno-terapeutycznych
innych ni˝ stosowane w medycynie niekonwencjonalnej, ludowej lub orientalnej.
§ 4. 1. W zakresie koniecznym do wykonania
Êwiadczeƒ gwarantowanych Êwiadczeniodawca zapewnia Êwiadczeniobiorcy nieodp∏atnie:
1) badania diagnostyczne, okreÊlone w cz´Êci IV za∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia;
2) leki i wyroby medyczne oraz Êrodki pomocnicze.
2. Przejazd Êrodkami transportu sanitarnego
w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych jest finansowany w 40 % ze Êrodków publicznych w przypadku:
1) chorób krwi i narzàdów krwiotwórczych,
2) chorób nowotworowych,
3) chorób oczu,
4) chorób przemiany materii,
5) chorób psychicznych i zaburzeƒ zachowania,
6) chorób skóry i tkanki podskórnej,
7) chorób uk∏adu krà˝enia,
8) chorób uk∏adu moczowo-p∏ciowego,
9) chorób uk∏adu nerwowego,
10) chorób uk∏adu oddechowego,

1) § 2 pkt 1, oraz warunki ich realizacji okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia;

11) chorób uk∏adu ruchu,

2) § 2 pkt 2, oraz warunki ich realizacji okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia;

12) chorób uk∏adu trawiennego,

3) § 2 pkt 3, oraz warunki ich realizacji okreÊla za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia;

14) chorób zakaênych i paso˝ytniczych,

4) § 2 pkt 4, oraz warunki ich realizacji okreÊla za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia;

15) urazów i zatruç,

5) § 2 pkt 5, oraz warunki ich realizacji okreÊla za∏àcznik nr 5 do rozporzàdzenia.
———————
1)

Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej
— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone 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 oraz 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 i Nr 118,
poz. 989.

13) chorób uk∏adu wydzielania wewn´trznego,

16) wad rozwojowych wrodzonych, zniekszta∏ceƒ
i aberracji chromosomowych
— gdy ze zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego wynika, ˝e
Êwiadczeniobiorca jest zdolny do samodzielnego poruszania si´ bez sta∏ej pomocy innej osoby, ale wymaga przy korzystaniu ze Êrodków transportu publicznego pomocy innej osoby lub Êrodka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepe∏nosprawnych.
§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
31 sierpnia 2009 r.
Minister Zdrowia: w z. J. Szulc
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 29 sierpnia 2009 r. (poz. 1139)

Za∏àcznik nr 1

WYKAZ ÂWIADCZE¡ GWARANTOWANYCH LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI
Cz´Êç I.
1. Âwiadczenia gwarantowane lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej obejmujà:
1) porad´ lekarskà udzielanà w warunkach ambulatoryjnych;
2) porad´ lekarskà udzielanà w domu Êwiadczeniobiorcy, w przypadkach uzasadnionych jego
stanem zdrowia;
3) Êwiadczenia w ramach profilaktyki chorób uk∏adu krà˝enia, realizowane w warunkach okreÊlonych w cz´Êci II;
4) porad´ patrona˝owà realizowanà w warunkach
okreÊlonych w cz´Êci III;
5) Êwiadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej, okreÊlone w cz´Êci IV;
6) badania bilansowe, w tym badania przesiewowe, realizowane w warunkach okreÊlonych
w cz´Êci III;
7) szczepienia ochronne realizowane zgodnie z zasadami okreÊlonymi w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka˝eƒ i chorób zakaênych
u ludzi.
2. Âwiadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej sà udzielane z zachowaniem nast´pujàcych
warunków:
1) Êwiadczeniodawca zapewnia dost´pnoÊç do
Êwiadczeƒ lekarza podstawowej opieki zdrowotnej od poniedzia∏ku do piàtku, w godzinach
od 800 do 1800, z wy∏àczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy;
2) w filiach Êwiadczeniodawcy dopuszcza si´ zapewnienie dost´pnoÊci do Êwiadczeƒ lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej w okresie krótszym ni˝ w godzinach od 800 do 1800, je˝eli
w tych godzinach Êwiadczeniobiorcy majà zapewnione wykonywanie tych Êwiadczeƒ w innym miejscu udzielania Êwiadczeƒ, b´dàcym
jednostkà organizacyjnà tego Êwiadczeniodawcy;
3) w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia
Êwiadczeniobiorcy Êwiadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej jest udzielane w dniu
zg∏oszenia;

4) w przypadkach innych ni˝ okreÊlone w pkt 3
Êwiadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej sà udzielane w terminie uzgodnionym
ze Êwiadczeniobiorcà;
5) w celu realizacji zabiegów oraz obowiàzkowych
szczepieƒ ochronnych wynikajàcych z zakresu
zadaƒ lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
Êwiadczeniodawca zapewnia funkcjonowanie
gabinetu zabiegowego od poniedzia∏ku do piàtku, z wy∏àczeniem dni ustawowo wolnych od
pracy, w tym punktu szczepieƒ dost´pnego co
najmniej raz w tygodniu, tak˝e po godzinie 1500.
3. W przypadku gdy w wyniku udzielonej przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej porady lekarskiej zachodzi koniecznoÊç wykonania badaƒ laboratoryjnych, Êwiadczeniodawca organizuje pobranie materia∏ów do badaƒ zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy
z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej
(Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529, z póên. zm.).
Âwiadczeniodawca przy zlecaniu piel´gniarce
podstawowej opieki zdrowotnej pobrania materia∏ów do badaƒ diagnostycznych w domu Êwiadczeniobiorcy, znajdujàcego si´ na jej liÊcie Êwiadczeniobiorców, jest obowiàzany do:
1) zapewnienia we w∏asnym zakresie i na w∏asny
koszt pojemników na materia∏y do zleconych
badaƒ oraz pojemnika zbiorczego do transportu
pobranych próbek, odpowiadajàcych wymogom okreÊlonym w przepisach, o których mowa w ust. 3;
2) udost´pnienia piel´gniarce podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu udzielania Êwiadczeƒ
lub w filii Êwiadczeniodawcy, w∏aÊciwej ze
wzgl´du na miejsce zamieszkania Êwiadczeniobiorcy, pojemników, o których mowa w pkt 1,
oraz zapewnienia w tym samym miejscu odbioru pobranych przez piel´gniark´ próbek.
4. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w ramach
wspó∏pracy z piel´gniarkà podstawowej opieki
zdrowotnej, na której liÊcie Êwiadczeniobiorców
znajduje si´ Êwiadczeniobiorca, jest obowiàzany
do wydania skierowania na realizacj´ zleceƒ pozostajàcych w zakresie zadaƒ piel´gniarki podstawowej opieki zdrowotnej.
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Cz´Êç II. Warunki realizacji Êwiadczeƒ gwarantowanych w ramach profilaktyki chorób
uk∏adu krà˝enia

Dziennik Ustaw Nr 139

— 10031 —

Poz. 1139

Cz´Êç III. Warunki realizacji porad patrona˝owych oraz badaƒ bilansowych, w tym badaƒ
przesiewowych
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* Badania u dzieci do 16 roku ˝ycia wykonywane sà w obecnoÊci opiekunów prawnych lub faktycznych.
** Badanie przeprowadza si´ w zale˝noÊci od wieku rozpocz´cia realizacji obowiàzku szkolnego.
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Cz´Êç IV. Âwiadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej
1. Badania hematologiczne:

3. Badania moczu:
1) ogólne badanie moczu z ocenà mikroskopowà
osadu;
2) iloÊciowe oznaczanie bia∏ka;

1) morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym;
2) p∏ytki krwi;

3) iloÊciowe oznaczanie glukozy;
4) iloÊciowe oznaczanie wapnia;
5) iloÊciowe oznaczanie amylazy.

3) retikulocyty;

4. Badania ka∏u:

4) odczyn opadania krwinek czerwonych (OB);
5) poziom glikozylacji hemoglobiny (HbA1c).
2. Badania biochemiczne
w surowicy krwi:

Poz. 1139

i

immunochemiczne

1) sód;
2) potas;
3) wapƒ ca∏kowity;
4) ˝elazo;
5) st´˝enie transferyny;
6) mocznik;
7) kreatynina;
8) glukoza;
9) test obcià˝enia glukozà;
10) bia∏ko ca∏kowite;
11) proteinogram;
12) albumina;
13) bia∏ko C-reaktywne (CRP);
14) kwas moczowy;
15) cholesterol ca∏kowity;

1) badanie ogólne;
2) paso˝yty;
3) krew utajona — metodà immunochemicznà.
5. Badania uk∏adu krzepni´cia:
1) wskaênik protrombinowy (INR);
2) czas kaolinowo-kefalinowy (APTT);
3) fibrynogen.
6. Badania mikrobiologiczne:
1) posiew moczu z antybiogramem;
2) posiew wymazu z gard∏a;
3) ogólny posiew ka∏u w kierunku pa∏eczek Salmonella; Shigella.
7. Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku.
8. Badanie ultrasonograficzne (USG) jamy brzusznej.
9. Zdj´cia radiologiczne:
1) zdj´cie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej;

16) cholesterol-HDL;

2) zdj´cia kostne — w przypadku kr´gos∏upa; koƒczyn i miednicy w projekcji AP i bocznej;

17) cholesterol-LDL;

3) zdj´cie czaszki i zatok w projekcji AP i bocznej;

18) triglicerydy (TG);
19) bilirubina ca∏kowita;
20) bilirubina bezpoÊrednia;
21) fosfataza alkaliczna (ALP);
22) aminotransferaza asparaginianowa (AST);
23) aminotransferaza alaninowa (ALT);
24) gammaglutamylotranspeptydaza (GGT);
25) amylaza;
26) kinaza kreatynowa (CK);
27) fosfataza kwaÊna ca∏kowita (ACP);
28) czynnik reumatoidalny (RF);
29) miano antystreptolizyn O (ASO);
30) hormon tyreotropowy (TSH);
31) antygen HBs-AgHBs;
32) VDRL.

4) zdj´cie przeglàdowe jamy brzusznej.
Cz´Êç V. Warunki realizacji Êwiadczeƒ gwarantowanych lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej
1. Wymagane kwalifikacje
1.1. Lekarze przyjmujàcy deklaracje wyboru
Lekarze posiadajàcy kwalifikacje okreÊlone
w art. 5 pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych oraz w art. 14
ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r.
o zmianie ustawy o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 166,
poz. 1172).
1.2. Lekarze pracujàcy pod nadzorem
Lekarz, który odby∏ sta˝ podyplomowy, niespe∏niajàcy wymagaƒ okreÊlonych dla lekarzy
przyjmujàcych deklaracje wyboru Êwiadczeniobiorców.
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1.3. Felczer.
1.4. Pracownik
medyczny
szczepienia ochronne

wykonujàcy

Posiadajàcy uprawnienia do wykonywania
szczepieƒ ochronnych, zgodnie z wymogami
zawartymi w przepisach o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zaka˝eƒ i chorób zakaênych u ludzi.

Poz. 1139

4) pomieszczenie do przechowywania dokumentacji medycznej;
5) pomieszczenia sanitarne;
6) poczekalnia dla Êwiadczeniobiorców.
4. Wyposa˝enie w sprz´t i aparatur´ medycznà:
1) aparat EKG;

2. Wymagana dost´pnoÊç personelu

2) podstawowy zestaw reanimacyjny;

2.1. Lekarze przyjmujàcy deklaracje wyboru

3) pozosta∏e wyposa˝enie niezb´dne do udzielania Êwiadczeƒ lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej:

Zatrudnienie
lub
wykonywanie
zawodu
u Êwiadczeniodawcy, który zawar∏ umow´
o udzielanie Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej w zakresie Êwiadczeƒ lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej — od poniedzia∏ku do piàtku, z wy∏àczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2.2. Lekarze pracujàcy pod nadzorem
W dniach i godzinach dost´pnoÊci do Êwiadczeƒ lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
zgodnie z warunkami umowy o udzielanie
Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej zawartej ze Êwiadczeniodawcà.
2.3. Felczer
W dniach i godzinach dost´pnoÊci do Êwiadczeƒ lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
zgodnie z warunkami umowy o udzielanie
Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej zawartej ze Êwiadczeniodawcà.
2.4. Pracownik
medyczny
szczepienia ochronne

wykonujàcy

W dniach i godzinach dost´pnoÊci do Êwiadczeƒ lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
3. Warunki lokalowe:
1) gabinety lekarskie w liczbie zapewniajàcej
udzielanie Êwiadczeƒ przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej u Êwiadczeniodawcy,
zgodnie z ustalonymi harmonogramami ich
pracy;
2) gabinet zabiegowy;
3) punkt szczepieƒ (mo˝liwoÊç funkcjonalnego po∏àczenia z gabinetem zabiegowym);

a) zestaw przeciwwstrzàsowy zawierajàcy produkty lecznicze okreÊlone w przepisach wydanych na podstawie art. 68 ust. 7 ustawy
z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271,
z póên. zm.),
b) stó∏ do badania niemowlàt,
c) waga medyczna dla niemowlàt,
d) waga medyczna ze wzrostomierzem,
e) tablice do badania ostroÊci wzroku,
f) sprz´t i pomoce do przeprowadzenia testów
przesiewowych u uczniów,
g) podstawowy zestaw narz´dzi chirurgicznych,
h) zestaw do wykonywania zabiegów i opatrunków,
i) aparat do mierzenia ciÊnienia t´tniczego
krwi,
j) stetoskop,
k) glukometr,
l) otoskop,
m) lodówka,
n) kozetka lekarska,
o) stolik zabiegowy,
p) szafka przeznaczona do przechowywania leków, wyrobów medycznych i Êrodków pomocniczych,
q) telefon.
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Za∏àcznik nr 2

WYKAZ ÂWIADCZE¡ GWARANTOWANYCH PIEL¢GNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI
Cz´Êç I.
1. Âwiadczenia gwarantowane piel´gniarki podstawowej opieki zdrowotnej obejmujà:
1) wizyt´ realizowanà w warunkach ambulatoryjnych;
2) wizyt´ realizowanà w domu Êwiadczeniobiorcy;
3) wizyt´ patrona˝owà, zgodnie z warunkami
okreÊlonymi w cz´Êci II;
4) Êwiadczenia w ramach profilaktyki gruêlicy,
zgodnie z warunkami okreÊlonymi w cz´Êci III;
5) testy przesiewowe majàce na celu monitorowanie rozwoju dziecka oraz wykrywanie odchyleƒ
od normy rozwojowej, zgodnie z warunkami
okreÊlonymi w cz´Êci II.
2. Âwiadczenia gwarantowane piel´gniarki podstawowej opieki zdrowotnej sà realizowane z zachowaniem nast´pujàcych warunków:
1) Êwiadczeniodawca zapewnia dost´pnoÊç do
Êwiadczeƒ piel´gniarki podstawowej opieki
zdrowotnej od poniedzia∏ku do piàtku, w godzinach od 800 do 1800, z wy∏àczeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
2) w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia
Êwiadczeniobiorcy, Êwiadczenie piel´gniarki
podstawowej opieki zdrowotnej jest udzielane
w dniu zg∏oszenia;
3) w pozosta∏ych przypadkach wynikajàcych z zakresu zadaƒ piel´gniarki podstawowej opieki
zdrowotnej, Êwiadczenia piel´gniarki podstawowej opieki zdrowotnej sà udzielane w terminie uzgodnionym ze Êwiadczeniobiorcà;

4) Êwiadczenia lecznicze realizowane na podstawie zlecenia lekarskiego sà udzielane zgodnie
z terminami okreÊlonymi w treÊci zlecenia lub
skierowania.
3. Âwiadczenia piel´gniarki podstawowej opieki
zdrowotnej realizowane w domu Êwiaczeniobiorcy sà udzielane wy∏àcznie w miejscu zamieszkania
Êwiadczeniobiorcy, w tym równie˝ w domu pomocy spo∏ecznej. Realizacja Êwiadczeƒ odbywa si´
zgodnie z ustalonym dla Êwiadczeniobiorcy indywidualnym planem opieki.
4. Piel´gniarka podstawowej opieki zdrowotnej pobiera materia∏y do badaƒ diagnostycznych tak˝e
w przypadkach, gdy Êwiadczenie, ze wzgl´dów
uzasadnionych stanem zdrowia Êwiadczeniobiorcy, mo˝e byç zrealizowane wy∏àcznie w domu
Êwiadczeniobiorcy. Âwiadczeniodawca przy zlecaniu piel´gniarce podstawowej opieki zdrowotnej
pobrania materia∏ów do badaƒ diagnostycznych
w domu Êwiadczeniobiorcy, znajdujàcego si´ na
jej liÊcie Êwiadczeniobiorców, jest obowiàzany do:
1) zapewnienia we w∏asnym zakresie i na w∏asny
koszt pojemników na materia∏y do zleconych
badaƒ oraz pojemnika zbiorczego do transportu
pobranych próbek, odpowiadajàcych wymogom okreÊlonym w przepisach, o których mowa w ust. 3 w cz´Êci I za∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia;
2) udost´pnienia piel´gniarce podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu udzielania Êwiadczeƒ
lub w filii Êwiadczeniodawcy, w∏aÊciwej ze
wzgl´du na miejsce zamieszkania Êwiadczeniobiorcy, pojemników, o których mowa w pkt 1,
oraz zapewnienia w tym samym miejscu odbioru pobranych przez piel´gniark´ próbek.

Cz´Êç II. Warunki realizacji wizyt patrona˝owych oraz testów przesiewowych
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* Badania wykonywane w obecnoÊci opiekunów prawnych lub faktycznych.
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Cz´Êç III. Warunki realizacji Êwiadczeƒ w ramach profilaktyki gruêlicy

Cz´Êç IV. Warunki realizacji Êwiadczeƒ piel´gniarki
podstawowej
opieki
zdrowotnej
1. Wymagane kwalifikacje
1.1. Piel´gniarki
wyboru

przyjmujàce

deklaracje

Piel´gniarka posiadajàca kwalifikacje okreÊlone
w art. 5 pkt 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych.
1.2. Piel´gniarki wspó∏pracujàce — uprawnione do realizacji Êwiadczeƒ piel´gniarki podstawowej opieki zdrowotnej
Piel´gniarka posiadajàca kwalifikacje okreÊlone
w art. 5 pkt 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych.

2. Wymagana dost´pnoÊç personelu
2.1. Piel´gniarki
wyboru

przyjmujàce

deklaracje

Zatrudnienie lub wykonywanie zawodu u Êwiadczeniodawcy, który zawar∏ umow´ o udzielanie
Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej w zakresie Êwiadczeƒ piel´gniarki podstawowej opieki zdrowotnej, od poniedzia∏ku do piàtku, z wy∏àczeniem
dni ustawowo wolnych od pracy.
2.2. Piel´gniarki wspó∏pracujàce — uprawnione do realizacji Êwiadczeƒ piel´gniarki podstawowej opieki zdrowotnej
W dniach i godzinach dost´pnoÊci do Êwiadczeƒ piel´gniarki podstawowej opieki zdrowotnej, zgodnie z warunkami umowy o udzielanie
Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej zawartej ze Êwiadczeniodawcà.
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3. Warunki lokalowe:

Poz. 1139

m) testy do oznaczania poziomu cukru we krwi,

1) gabinet piel´gniarki podstawowej opieki zdrowotnej;

n) glukometr,

2) pomieszczenie lub szafa przystosowana do
przechowywania dokumentacji medycznej;

p) maseczka twarzowa do prowadzenia oddechu zast´pczego,

3) pomieszczenia sanitarne;

q) sprz´t i pomoce do przeprowadzenia testów
przesiewowych;

4) poczekalnia dla pacjentów.
4. Wyposa˝enie w sprz´t i aparatur´ medycznà:
1) wyposa˝enie gabinetu piel´gniarki podstawowej opieki zdrowotnej:
a) kozetka,
b) stolik zabiegowy lub stanowisko pracy piel´gniarki — urzàdzone i wyposa˝one stosownie do zakresu zadaƒ piel´gniarki podstawowej opieki zdrowotnej,
c) szafka przeznaczona do przechowywania leków, wyrobów medycznych i Êrodków pomocniczych,
d) biurko,
e) telefon,

o) termometry,

2) nesesery piel´gniarskie w iloÊci odpowiadajàcej liczbie piel´gniarek podstawowej opieki
zdrowotnej udzielajàcych jednoczasowo Êwiadczeƒ w domu Êwiadczeniobiorcy, wyposa˝one
w:
a) podstawowy sprz´t i materia∏y jednorazowego u˝ytku, w tym: zestaw do wykonywania
iniekcji, zestaw do przetaczania p∏ynów infuzyjnych, zestaw do wykonania opatrunków
i podstawowy zestaw narz´dzi chirurgicznych, pakiet ochronny przed zaka˝eniem,
b) zestaw przeciwwstrzàsowy zawierajàcy produkty lecznicze okreÊlone w przepisach wydanych na podstawie art. 68 ust. 7 ustawy
z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. — Prawo farmaceutyczne,

f) zestaw do wykonywania iniekcji,

c) aparat do pomiaru ciÊnienia t´tniczego krwi,

g) zestaw do wykonania opatrunków i podstawowy zestaw narz´dzi chirurgicznych,

d) stetoskop,

h) pakiety odka˝ajàce i dezynfekcyjne,
i) Êrodki ochrony osobistej (fartuchy, maseczki, r´kawice),

e) testy do oznaczania poziomu cukru we krwi,
f) pakiet do odka˝ania i dezynfekcji,
g) glukometr,

j) zestaw przeciwwstrzàsowy zawierajàcy produkty lecznicze okreÊlone w przepisach wydanych na podstawie art. 68 ust. 7 ustawy
z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271,
z póên. zm.),

h) termometry,

k) aparat do pomiaru ciÊnienia t´tniczego krwi,

k) Êrodki ochrony osobistej (fartuchy, maseczki,
r´kawice).

l) stetoskop,

i) maseczka twarzowa do prowadzenia oddechu zast´pczego,
j) niezb´dny zestaw do wykonywania zabiegów i czynnoÊci higieniczno-piel´gnacyjnych,
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Za∏àcznik nr 3

WYKAZ ÂWIADCZE¡ GWARANTOWANYCH PO¸O˚NEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI
Cz´Êç I.
1. Wykaz Êwiadczeƒ gwarantowanych po∏o˝nej podstawowej opieki zdrowotnej obejmuje:
1) wizyt´ realizowanà w warunkach ambulatoryjnych;
2) wizyt´ realizowanà w domu Êwiadczeniobiorcy;
3) wizyt´ patrona˝owà, zgodnie z warunkami
okreÊlonymi w cz´Êci II;
4) wizyt´ profilaktycznà.
2. Âwiadczenia gwarantowane po∏o˝nej podstawowej opieki zdrowotnej sà realizowane z zachowaniem nast´pujàcych warunków:
1) Êwiadczeniodawca zapewnia dost´pnoÊç do
Êwiadczeƒ po∏o˝nej podstawowej opieki zdro-

wotnej od poniedzia∏ku do piàtku, w godzinach
od 800 do 1800, z wy∏àczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy;
2) w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia
Êwiadczeniobiorcy, Êwiadczenie jest udzielane
w dniu zg∏oszenia;
3) w pozosta∏ych przypadkach wynikajàcych z zakresu zadaƒ po∏o˝nej podstawowej opieki zdrowotnej, Êwiadczenia sà udzielane w terminie
uzgodnionym ze Êwiadczeniobiorcà;
4) Êwiadczenia lecznicze realizowane na podstawie zlecenia lekarskiego sà wykonywane zgodnie z terminami okreÊlonymi w treÊci zlecenia
lub skierowania.

Cz´Êç II. Warunki realizacji wizyt patrona˝owych

Dziennik Ustaw Nr 139

— 10047 —

Poz. 1139

* Badania wykonywane w obecnoÊci opiekunów prawnych lub faktycznych.
** Pierwsza wizyta patrona˝owa odbywa si´ nie póêniej ni˝ 48 godzin po opuszczeniu szpitala przez matk´ i dziecko.

Cz´Êç III. Warunki realizacji Êwiadczeƒ gwarantowanych po∏o˝nej podstawowej opieki zdrowotnej
1. Wymagane kwalifikacje

c) szafka przeznaczona do przechowywania leków, wyrobów medycznych i Êrodków pomocniczych,
d) biurko,

Po∏o˝ne przyjmujàce deklaracje wyboru

e) telefon,

Po∏o˝na posiadajàca kwalifikacje okreÊlone
w art. 5 pkt 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych.

g) zestaw do wykonania opatrunków i podstawowy zestaw narz´dzi chirurgicznych,

2. Wymagana dost´pnoÊç personelu

f) zestaw do wykonywania iniekcji,

h) pakiety odka˝ajàce i dezynfekcyjne,

Po∏o˝ne przyjmujàce deklaracje wyboru

i) Êrodki ochrony osobistej (fartuchy, maseczki, r´kawice),

Zatrudnienie lub wykonywanie zawodu u Êwiadczeniodawcy, który zawar∏ umow´ o udzielanie
Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej w zakresie Êwiadczeƒ po∏o˝nej podstawowej opieki zdrowotnej, od
poniedzia∏ku do piàtku, z wy∏àczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

j) zestaw przeciwwstrzàsowy zawierajàcy produkty lecznicze okreÊlone w przepisach wydanych na podstawie art. 68 ust. 7 ustawy
z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271,
z póên. zm.),

3. Warunki lokalowe:
1) gabinet po∏o˝nej podstawowej opieki zdrowotnej;
2) pomieszczenie lub szafa przystosowana do
przechowywania dokumentacji medycznej;
3) pomieszczenia sanitarne;
4) poczekalnia dla pacjentów.
4. Wyposa˝enie w sprz´t i aparatur´ medycznà:
1) wyposa˝enie gabinetu po∏o˝nej podstawowej
opieki zdrowotnej:
a) kozetka,
b) stolik zabiegowy lub stanowisko pracy po∏o˝nej — urzàdzone i wyposa˝one stosownie
do zakresu zadaƒ po∏o˝nej podstawowej
opieki zdrowotnej,

k) aparat do pomiaru ciÊnienia t´tniczego krwi,
l) stetoskop, s∏uchawka po∏o˝nicza,
m) testy do oznaczania poziomu cukru we krwi,
n) glukometr,
o) maseczka twarzowa do prowadzenia oddechu zast´pczego;
2) nesesery po∏o˝nej w iloÊci odpowiadajàcej liczbie po∏o˝nych udzielajàcych jednoczasowo
Êwiadczeƒ w domu Êwiadczeniobiorcy, wyposa˝one w:
a) podstawowy sprz´t i materia∏y jednorazowego u˝ytku, w tym: zestaw do wykonywania
iniekcji, zestaw do przetaczania p∏ynów infuzyjnych, zestaw do wykonania opatrunków
i podstawowy zestaw narz´dzi chirurgicznych, pakiet ochronny przed zaka˝eniem,
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b) zestaw przeciwwstrzàsowy zawierajàcy produkty lecznicze okreÊlone w przepisach wydanych na podstawie art. 68 ust. 7 ustawy
z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. — Prawo farmaceutyczne,
c) aparat do pomiaru ciÊnienia t´tniczego krwi,
d) stetoskop, s∏uchawka po∏o˝nicza,
e) testy do oznaczania poziomu cukru we krwi,
f) pakiety do odka˝ania i dezynfekcji,
g) zestaw do piel´gnacji noworodka,

Poz. 1139

h) zestaw do porodu nag∏ego,
i) glukometr,
j) maseczka twarzowa do prowadzenia oddechu zast´pczego,
k) niezb´dny zestaw do wykonywania zabiegów i czynnoÊci higieniczno-piel´gnacyjnych,
l) Êrodki ochrony osobistej (fartuchy, maseczki,
r´kawice).
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Za∏àcznik nr 4

WYKAZ ÂWIADCZE¡ GWARANTOWANYCH PIEL¢GNIARKI LUB HIGIENISTKI SZKOLNEJ UDZIELANYCH
W ÂRODOWISKU NAUCZANIA I WYCHOWANIA ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI
Cz´Êç I.
1. Piel´gniarka lub higienistka szkolna planuje i realizuje profilaktycznà opiek´ zdrowotnà nad Êwiadczeniobiorcami na terenie szko∏y lub w placówce,
o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572, z póên. zm.).
2. Âwiadczenia piel´gniarki lub higienistki szkolnej
obejmujà:
1) wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych, zgodnie z warunkami okreÊlonymi
w cz´Êci II;
2) kierowanie post´powaniem poprzesiewowym
oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów;
3) czynne poradnictwo dla uczniów z problemami
zdrowotnymi;
4) sprawowanie, odpowiednio do typu szko∏y,
czynnej opieki nad uczniami z chorobami przewlek∏ymi i niepe∏nosprawnoÊcià, w tym realizacja, wy∏àcznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej
opieki zdrowotnej, na którego liÊcie Êwiadczeniobiorców znajduje si´ uczeƒ, zabiegów i procedur medycznych koniecznych do wykonania
u ucznia w trakcie pobytu w szkole;

5) udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku
nag∏ych zachorowaƒ, urazów i zatruç;
6) doradztwo dla dyrektora szko∏y w sprawie warunków bezpieczeƒstwa uczniów, organizacji
posi∏ków i warunków sanitarnych w szkole;
7) prowadzenie u uczniów szkó∏ podstawowych
(klasy I—VI) znajdujàcych si´ na obszarach,
gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie
przekracza wartoÊci 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodà nadzorowanego szczotkowania z´bów preparatami fluorkowymi;
8) udzia∏ w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.
3. Piel´gniarka lub higienistka szkolna udziela Êwiadczeƒ, o których mowa w ust. 1, zgodnie z art. 27
ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych oraz z uwzgl´dnieniem wytycznych w zakresie standardów i metodyki pracy piel´gniarki i higienistki szkolnej, opracowanych
przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie.
4. Piel´gniarka lub higienistka szkolna zapewnia dost´pnoÊç do Êwiadczeƒ w wymiarze czasu pracy
proporcjonalnym do liczby uczniów obj´tych
opiekà, oraz planu godzin lekcyjnych, zgodnie
z warunkami okreÊlonymi w cz´Êci III.

Cz´Êç II. Warunki realizacji testów przesiewowych
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* Badanie przeprowadza si´ w zale˝noÊci od wieku rozpocz´cia realizacji obowiàzku szkolnego.
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Cz´Êç III. Warunki realizacji Êwiadczeƒ gwarantowanych piel´gniarki lub higienistki szkolnej
1. Wymagane kwalifikacje
1.1. Piel´gniarki
Posiadajàce kwalifikacje okreÊlone w przepisach wydanych na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków
publicznych.
1.2. Higienistki szkolne
2. Wymagana dost´pnoÊç personelu
Piel´gniarki, higienistki szkolne
2.1. Od poniedzia∏ku do piàtku, z wy∏àczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy, wed∏ug norm dotyczàcych zalecanej liczby uczniów na jednà piel´gniark´ lub higienistk´ szkolnà, traktowanej
dla poszczególnych typów szkó∏ jako wartoÊç
dla jednego etatu przeliczeniowego w nast´pujàcych typach szkó∏:
1) szko∏a podstawowa, gimnazjum, liceum, liceum profilowane (bez nauki w warsztatach),
szko∏a artystyczna na prawach gimnazjum lub
liceum, szko∏a policealna z tokiem nauki nie
d∏u˝szym ni˝ 2,5 roku — 880—1 100 uczniów;
2) szko∏a podstawowa, gimnazjum, liceum, liceum profilowane (bez nauki w warsztatach)
z klasami integracyjnymi i sportowymi — wyliczana zgodnie z nast´pujàcymi zasadami:
a) do ogólnej liczby uczniów w szkole nale˝y
dodaç liczb´ uczniów niepe∏nosprawnych
pomno˝onà przez wskaênik okreÊlajàcy rodzaj niepe∏nosprawnoÊci u uczniów i podzieliç przez 880—1 100, przy czym dla
uczniów:
— z upoÊledzeniem umys∏owym w stopniu
lekkim i sprawnych ruchowo; z niepe∏nosprawnoÊcià ruchowà; s∏abowidzàcych i niewidomych; s∏abos∏yszàcych
i nies∏yszàcych, przewlekle chorych (wymagajàcych dodatkowych Êwiadczeƒ
zdrowotnych w czasie nauki w szkole) —
wskaênik wynosi 7,
— z upoÊledzeniem umys∏owym w stopniu
lekkim i niepe∏nosprawnych ruchowo
oraz z upoÊledzeniem umys∏owym
w stopniu umiarkowanym lub znacznym
i sprawnych ruchowo — wskaênik wynosi 10,
— z upoÊledzeniem umys∏owym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym i niepe∏nosprawnych ruchowo — wskaênik wynosi 30,
b) uczniów klas sportowych — wskaênik wynosi 2;
3) szko∏y prowadzàce nauk´ zawodu z warsztatami w szkole, szko∏y sportowe — 700 uczniów;
4) szko∏y specjalne dla dzieci i m∏odzie˝y — liczba uczniów na jednà piel´gniark´ lub higienistk´ szkolnà zale˝y od rodzaju i stopnia niepe∏nosprawnoÊci uczniów oraz specyfiki da-
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nej szko∏y i powinna byç ustalana indywidualnie przed zawarciem umowy o udzielanie
Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej:
a) typ A — uczniowie z upoÊledzeniem umys∏owym w stopniu lekkim, sprawni ruchowo; s∏abowidzàcy i niedowidzàcy; s∏abos∏yszàcy i nies∏yszàcy; przewlekle chorzy
(w tym osoby w szko∏ach dla dzieci i m∏odzie˝y niedostosowanej spo∏ecznie) —
150 uczniów,
b) typ B — uczniowie z upoÊledzeniem umys∏owym w stopniu lekkim i niepe∏nosprawni ruchowo oraz z upoÊledzeniem umys∏owym w stopniu umiarkowanym i sprawni
ruchowo — 80 uczniów,
c) typ C — uczniowie z upoÊledzeniem umys∏owym
w
stopniu
umiarkowanym
i uczniowie z upoÊledzeniem umys∏owym
w stopniu znacznym i niepe∏nosprawni ruchowo — 30 uczniów.
2.2. W szko∏ach, o których mowa w ust. 2 pkt 1
ppkt 1 i 2, w których liczba uczniów zawiera si´
w przedziale 400—499 osób, dopuszcza si´ dost´pnoÊç piel´gniarki lub higienistki szkolnej
w szkole nie mniej ni˝ 4 razy w tygodniu, po
4 godziny dziennie.
2.3. W szko∏ach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 ppkt 1
i 2, w których liczba uczniów zawiera si´ w przedziale 300—399 osób, dopuszcza si´ dost´pnoÊç
piel´gniarki lub higienistki szkolnej w szkole nie
mniej ni˝ 3 razy w tygodniu, po 4 godziny dziennie.
2.4. W szko∏ach, o których mowa w ust. 2 pkt 1
ppkt 1 i 2, w których liczba uczniów zawiera si´
w przedziale 251—299 osób, dopuszcza si´ dost´pnoÊç piel´gniarki lub higienistki szkolnej
w szkole nie mniej ni˝ 3 razy w tygodniu, po
3 godziny dziennie.
2.5. W szko∏ach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 ppkt 1
i 2, w których liczba uczniów zawiera si´ w przedziale 151—250 osób, dopuszcza si´ dost´pnoÊç
piel´gniarki lub higienistki szkolnej w szkole nie
mniej ni˝ 2 razy w tygodniu, po 3 godziny dziennie.
2.6. W szko∏ach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 ppkt 1
i 2, w których liczba uczniów nie przekracza
150 osób, dopuszcza si´ dost´pnoÊç piel´gniarki lub higienistki szkolnej w szkole nie mniej ni˝
1 raz w tygodniu, przez 3 godziny dziennie.
3. Warunki lokalowe
Zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych.
4. Wyposa˝enie w sprz´t i aparatur´ medycznà:
1) wyposa˝enie gabinetu:
a) kozetka,
b) stolik zabiegowy lub stanowisko pracy —
urzàdzone i wyposa˝one stosownie do zakresu zadaƒ piel´gniarki szkolnej,
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c) szafka przeznaczona do przechowywania leków, wyrobów medycznych i Êrodków pomocniczych,
d) biurko oraz szafka kartoteczna — przeznaczone do przechowywania dokumentacji medycznej,
e) waga medyczna ze wzrostomierzem,
f) parawan,
g) aparat do pomiaru ciÊnienia t´tniczego krwi
z kompletem mankietów dla dzieci i doros∏ych,
h) stetoskop,
i) tablice Snellena do badania ostroÊci wzroku,
j) tablice Ishihary do badania widzenia barwnego,
k) tablice — siatki centylowe wzrostu i masy cia∏a oraz inne pomoce do wykonywania testów
przesiewowych i interpretacji ich wyników,
l) Êrodki i sprz´t do nadzorowanej grupowej
profilaktyki próchnicy z´bów;

Poz. 1139

2) przenoÊna apteczka pierwszej pomocy wyposa˝ona w: zestaw przeciwwstrzàsowy zawierajàcy
produkty lecznicze okreÊlone w przepisach wydanych na podstawie art. 68 ust. 7 ustawy
z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z póên.
zm.), gaziki ja∏owe, gaz´ ja∏owà, banda˝e dziane i elastyczne, chust´ trójkàtnà, przylepiec,
przylepiec z opatrunkiem, r´kawiczki jednorazowe, octawian glinu (altacet), wod´ utlenionà,
spirytus salicylowy, tabletki przeciwbólowe
i rozkurczowe, neospasmin´, maseczk´ twarzowà do prowadzenia oddechu zast´pczego, szyny Kramera, staz´ automatycznà, no˝yczki, pakiet do odka˝ania;
3) w przypadku sprawowania opieki nad uczniami
przewlekle chorymi i niepe∏nosprawnymi
ucz´szczajàcymi do szkó∏ z klasami integracyjnymi i specjalnych — dodatkowe wyposa˝enie
w sprz´t i aparatur´ medycznà, odpowiednio
do potrzeb zdrowotnych uczniów.
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Za∏àcznik nr 5

WYKAZ ÂWIADCZE¡ GWARANTOWANYCH OPIEKI ZDROWOTNEJ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 55
UST. 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2004 R. O ÂWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ
FINANSOWANYCH ZE ÂRODKÓW PUBLICZNYCH, ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI
Cz´Êç I.
1. Âwiadczenia gwarantowane opieki zdrowotnej,
o których mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych,
obejmujà:
1) porad´ lekarskà udzielanà w warunkach ambulatoryjnych w bezpoÊrednim kontakcie ze
Êwiadczeniobiorcà lub telefonicznie oraz
w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia
Êwiadczeniobiorcy — w miejscu jego zamieszkania;
2) Êwiadczenia udzielane przez piel´gniark´ w warunkach ambulatoryjnych lub w miejscu zamieszkania Êwiadczeniobiorcy, zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, wynikajàce
z potrzeby zachowania ciàg∏oÊci leczenia lub
piel´gnacji;
3) Êwiadczenia udzielane przez piel´gniark´ doraênie, w zwiàzku z poradà, o której mowa w pkt 1.
2. Âwiadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa
w ust. 1, sà realizowane przez lekarzy lub piel´gniarki od poniedzia∏ku do piàtku, w godzinach od
1800 do 800 dnia nast´pnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 800 dnia danego do godziny 800 dnia
nast´pnego, w warunkach ambulatoryjnych lub
w miejscu zamieszkania Êwiadczeniobiorcy.
3. W przypadku stanu nag∏ego, odpowiednio lekarz
lub piel´gniarka zapewniajà opiek´ Êwiadczeniobiorcy w miejscu udzielania Êwiadczenia do czasu
przyjazdu zespo∏u ratownictwa medycznego.
Cz´Êç II. Warunki realizacji Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej, o których mowa
w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych
ze Êrodków publicznych
1. Wymagane kwalifikacje
1.1. Lekarze
Lekarz posiadajàcy prawo wykonywania zawodu.
1.2. Piel´gniarki
Piel´gniarka posiadajàca prawo wykonywania
zawodu.
2. Warunki lokalowe:

4) pomieszczenia sanitarne;
5) poczekalnia dla Êwiadczeniobiorców.
3. Wyposa˝enie w sprz´t i aparatur´ medycznà:
1) aparat EKG;
2) podstawowy zestaw reanimacyjny;
3) telefon komórkowy lub inne urzàdzenie pozwalajàce na kontakt ze Êwiadczeniobiorcà —
2 sztuki (po jednym dla lekarza i piel´gniarki);
4) torba lekarska z wyposa˝eniem niezb´dnym do
udzielania Êwiadczeƒ w warunkach domowych;
5) neseser piel´gniarski z wyposa˝eniem niezb´dnym do udzielania Êwiadczeƒ w warunkach domowych;
6) pozosta∏e wyposa˝enie niezb´dne do udzielania Êwiadczeƒ przez lekarza i piel´gniark´:
a) zestaw przeciwwstrzàsowy zawierajàcy produkty lecznicze okreÊlone w przepisach wydanych na podstawie art. 68 ust. 7 ustawy
z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271,
z póên. zm.),
b) aparat do mierzenia ciÊnienia t´tniczego
krwi,
c) stetoskop,
d) glukometr i testy do oznaczania poziomu cukru we krwi,
e) otoskop,
f) lodówka,
g) kozetka lekarska,
h) telefon stacjonarny,
i) stolik zabiegowy,
j) szafka przeznaczona do przechowywania leków, wyrobów medycznych i Êrodków pomocniczych,
k) biurko,
l) zestaw do wykonywania iniekcji,
m) zestaw do wykonania opatrunków i podstawowy zestaw narz´dzi chirurgicznych,
n) pakiety odka˝ajàce i dezynfekcyjne,

1) gabinet lekarski;

o) Êrodki ochrony osobistej (fartuchy, maseczki, r´kawice),

2) gabinet zabiegowy;

p) termometry,

3) pomieszczenie do przechowywania dokumentacji medycznej;

r) maseczka twarzowa do prowadzenia oddechu zast´pczego.

