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Hydrogenium peroxyda·t. SQL 
Kaliunl hypennanganicum 
Kalium sulfQguajac'Olicum 
Kąpiele PQmieszczQne w spisie śrQdków leczn. Zw. 

K. Ch. 
LactQn 
linimentum ammQniatum 

" amm'Oniato-camphoratum 

:" anaestheticum 
Ił capsici comp. 
II saponato-camphQra.t. 

Liq. fem oxydati saccharati et c. arsenQ 
II ferrQ-mangani oxydati sacchar. et c. arseno 
łł fonnalini saponatus 
" kresoli saponatus 

Magnesium sulfuricum 
Ma,lton 
NatTium bicarbonicum 

II salicylicum 
" sulfuricum 

Oleum camphoratum 
jec'Oris aselli 

" 
łł 

łł 

II 

olivae vel Sesami vel Soyae 
ricini et Ol. ricini in caps. 
terebinthinae 

Paraffinum liquid. pro usu interno et c. 'Ol. manthae 
Pasta zinci Lassari 
Pastilli SanŁo.nini 
Pepsacid 
Phenacetinum w dawkach dO' 0,3 
Pil. ferri carbonici 

" laxantes 
Piperasinum effervescens 
Plaster niszczący 'Odciski 
Płyn niszczący odciski 
Puder dla dzieci 
Puder przeciw poceniu się 
Pulv. Glycyrrhizae comp. 

" magnes. c. rheo 
Radix althaeae 
Sal. Carolinum facl. 
Sal. Morschiniens natur. 
Salipyrin 
SalQI 
Secale cornutum pulv. ex Qleat. w dawkach do 0,6 
Semen lini 
Sirupus colae CQmp. 

II hYPQphosphor.osus CQmp. .f jQdotannicQ-phosphQricus 
•• kalii suHoguajacQliei 
n creosoti lactici comp. 
" thymi CQmp. 

Sole kwasu inozyŁQfQsf,QrQwego 
Sole wód mineralnych sztucznych wyrobq krajQwegQ 
Species amarae 

" diur,eticae 
" .Iaxantes 
" pectorales 

Spiritus ammQnii anisatus (Liq. ammonii anisatus) 
" camphoratus 

SuppQsit. antihaemQrQidalia 
" glycerini 

Talcurn 
Tanninum al,buminaŁunr 
TbeQbrQninum natr. salicylicum w rurkach szklanycn 

Tincturaamara 
"arnicae 
łł chinae comp. 
" convalla riae maj.alis 
II digi talis 
łł ferri PQmati 
II jodi 
" menthae (Spir. menthae) 
" valerianae et valerianae aetherea 

Ungt. acidi boriei 
" ammonii sulfo~bituminos 
" bismuti subgallici 
" " tribromphenylid 
" camphoratum 
" hydrargyri ciner. 
" methyli salic. c. menth'OI'O 
" sulfuratum WilkinsQni 
" Zinci 

Vaselinum album et flavum 
Acidi acetylosalicylici c. coffeino 
Amid'OPyrinum c. coHeino 
Glycerinum c. ichtyolo 
Phenacetinum c. coffeinQ 
Proszki od bólu głowy według zał. Nr. 2 do rQZp. 

Min. Spraw W,ewo.. z dn. 28 sierpnia 1930 r. 
(Dz. U. R. P. z 1931 r. Nr. 6, PQZ. 30). 

Proszki od k aszlu 
Salolum c. UrotropinO' 
Sol. LugQli 
rinct. gallar. c. T. myrrhae c. Tinct. ratanhiae. 

815. 

ROZPORZĄDZENIĘ 
MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dni.a 28 grudnia 1933 r. 

Q dopłałąj::h za porady lekarskie, lekarstwa, śrQdki 
lecznicze, PQmocnicze i zabiegi lecznicze. 

Na pQdstawie art. % ust. l, ~ i 4 u.s,tawy z dnia 
28 marca 1933 r. O' ubezpiecz,eniu społecznem (Dz. 
U. R. P. Nr. 51, PP;/:. 396) zarz"ącl:?;a się COl p,astępuje: 

§ 1. Ubeizpieez.alruia społeczna pobiera od ' 
u:be.zpie·cz'onych- i kontynuujących uhezpiecz.enie otaz 
c.złonków ich mdzLn o.a's,tępujące doplaty: . 

a) za każdą poradę lekąrską pO' 20 gr, 
bl za każdy zabieg lecznic.zy po 10 gr, 
c) za każde leka'rsŁwo, środek le,c:znic'zy i pO''' 

mocniczy po 10 gr, 
d) za każdy specyfik farmaceutyczny i pre~ 

parat or,gano-terapeutyczny po 30 gr. ' . 
JeżeLi: zaeiegu I.eczniczeg,o dokonywa się tednO

cześnie z PQradą, wówczas ubezp,~e'cz,alnia pobiera 
tyLko 20 gr. . 

Za kilka lekarstw, środków leoznic7ych lub po
mocniczych, przepisanych p·rzez lekrurza przy ppra
dzie lekarskiej, ubezpieczalnia pob~er,a depłątę po 
10 gr od każdego Lekarstwa, środka lecznicz.ego lub 
pornocnti,~zego. 

§ Z. Ubezp~ec:zalnia nie poobiera doplat za: 
. ,a) zabiegi chirurgiczrue, 

h) zabiegi roz.pozl1ilwcze., 
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c) naświetlania lampą kwarcową dzieci do lat 

trzech przeciwko kxzywicy i gruźlicy gru
czołowej oraz s'zcze.pienia ochronne, 

d) po.rady lekarskie w chorobach, wymienio
nych w z,ałącz.niku do ro~orządz,enia. ni
nie,j,szego. 

§ 3. Ubezpieczalnia nie poObiera oopłat za: 
a) lekarstwa ~ śrrodk~ op.atrunkowe, za's.toso

wane owbiście przez leka:rza lub pomocni
czy pers'onel lekarski, 

b) surowice i szczep:ionki, 
e) lekar.s,twa i środki opatrunkowe, iP,rz,episa

ne ubezpieczonym przy tych poradach l'e
karskich, od których ubezpieczalnia nie po
biera dopłat (§ 2 pkLd) rozporządz,en.ia ni-
niejszego), . 

d) środki lecznicze, wys,zcze,gól.nione w z,ałą
cz,onym wykazie do rozporządzenia niniej
sz.ego, j,eżeli przepisane rS'ą jako środ~ po
jedyńcze "pler se". 

§ 4. ZWiolnieni od dopł,a t, wymienionych w § 
1 rozp'orządzoo.ia runi,ejlszego, są ubezpireczeni, uktó
rych chowba, poł,ączona z niezdolnością do pracy, 
trwa bez przerwy dłużej niż 4, tygodnie - od po
czątku 5-go tygodnia. 

§ 5. Poh~er,aniedoplatza' porady lekarskie 
i zabiegi leczni,cze, z,a lekarsŁw,a i środki lecznicze 
ora'z z,a śwdki pomocni,cze odbywa się w sposób, 
który ustali komisja administracyjna ubezpiJec:zalni 
społecznej I. " 

. § 6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
ciez dniem 1 stycznia 1934 r. 

lMioisŁer Opieki Społecznej: Hubicki 

Załącznik do § 2 rozp. Ministra Opie
ki Społecznejj z dnia 28 grudnia 1933 r, 
(poz.. 815). 

I. Choroby zakaźne, a mianOWJICle: 
1) dur brzuszny, 2) dury rz,ekome, 3) dur osut

kOiWY, 4} dur powwtny, 5) ospa, 6) odra, 7) p!łQni<ca, 
. 8) nagminne 'zapalenie ślLnianek przyusznych, 
9) krztusiec, 1'0) błonica, 11) choler.a, 12) cz.erw.onka, 
13) róża, 14) z,apalenie ostre p,rzednich rorgów rdze
rnia, 15) na,gmin:ne z,apalenie 0p'on móz.g:owych, 
16) nosaci:zna ,i: tylczak, 17) twardzl~el, 18) wąglik, 
19) wściekLizna, 2'0) tęże,c, 21) czynna gruźlica wsz.el
kich postaci, 22) choroby wre:neryczne, 23) poso;c'z
iIlica, 2~) ,g.orączka pologowa, 25) żółta fehr.a, 26) cho
roba tę g.oryj cowa , 27) świerzb, 28) grzybica skóry, 
29) jaglica, 30) ostre zap.alenie migdałów, 31) pro
mienica. 

II. Wszystkie chor:oby dzieci do, końca 3 ro
ku życia. 

. III. Ostre choroby umysłowe. 
IV. C~or.oby .ostre: 
1) ostry gościec slawo,wy, 2) zapalenie plato

we płuc, 3) zapalenie zr,azikowe płuc, 4) atak ka
micy żółciowej lub nerkowej, 5) atakdus,znicy boLe
s.nej. 6) ostre zapalenie wyro.stka robaczkowego, · 

7) osŁreza.palenie ucha środkowego, 8) śpiączka cu
krzycowa, 9) z,apalerue tęczrÓwJci i: na,czyniówki, 
lO} .jaskra. 

V. Nagle wypadki: 
1) otruc,ia, 2) urazy i 'r.any, zmiażdżenia, zła

mania i zwichnięcia większych stawó,w, 3) wsz.el
kie krwotoki,4j wylew krwawy do mó~gu, 5) zator 
lub zakrzep mózgu, 6) bezmocz, 7) atak mocznicy. 
8~ z,apaść se,rca, 9J ostr,a niIedrożno'ść jelit, 10) uwięź
lllęta 'przep~kl:ina, 11) po'rażenia prądem e1ektrycz.
nym l od pla rana , 12) oparzenia i odmrożenia dru~ 
giJe,go i trz,eciego stopnia, 13) ukąs.zenie zwierząt 
jadowitych, 14) obce ciało w oku, uchu krtani tcha-. . ł ., 
W1Cy, nOSle i prze yku. 

Załącznik do § 3rozp. Ministra Opie
ki Sporlecznej z dnia 28 grudnia 1933 r. 
(poz. 815). 

1. AciJdum acetylo-s:ali:cy1ic,um ad 6 proSlZ-
ków 

2. Acidum boricum 
3. ALuminium acebicum sol. 
4. Benz.inum 
5. Charta sinapisata 
6. Empl. adhaes1vumet zinci 
7. EmpI. capsici 
8. FoHa Salviae 
9. " Sennae 

1'0. F ormaldehydum sol. 
11. Hydrogenium hyperoxydatum sol. 
12. Insulina (tylko przy cukr,zycy) 
13. Magnesrium suHuricum 
14. " ustum 
15. Natrium bkarbonicum 
16. " sulfuricum 
17. 01eum Ridni 
18. "Terebinthinae 
19. Oxygenium 
20. Proszki od bólu głowy do 4 szt. o składzie 

według zał. Nr. 200 rozp. Min. Spraw 
WewlIl. zoo. 28 sierpnia 1930 r. (Dz. U. R. 
P.z 1931 r. Nr. 6, poz. 30). . 

21. Rad. Althaeae 
22. Sal. CaroIinum facto 
23. Semen Unł 
24. Talcum 
25. Ung. Acidi bOliki 
26. Ung. Zinci oxydati 
27. Ba:gietki szklane 
28. Bandaże kalikrotowe 
29. " muślinowe 
30. Ceratka do kompresów 
31. Gaza hygroskopij.na, sterylizowana i nasy-

c,ona środkami lecz.niczemi 
32. Lignina 
33. Papier parafi,nowy 
34. Pendzelki małe 
35. Strzykawki uretralne 
36. Wata hygrwskopijna i szara 
37. Zakraplacze. 


