
Dziennik Ustaw Nr 100 2439 - Poz. 502 i 503 

502 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 31 lipca 1995 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków korzystania przez żołnierzy zawodowych pełniących służ
bę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych ze świadczeń służby 

zdrowia resortu spraw wewnętrznych. 

Na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 
108 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie 
wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1992 r. Nr 
8, poz. 31 i Nr 54, poz. 254 oraz z 1994 r. Nr 10, poz. 36) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministrów Zdrowia i Opieki 
Społecznej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 7 paż
dziernika 1991 r. w sprawie warunków korzystania 
przez żołnierzy zawodowych pełniących służbę w jed
nostkach wojskowych podporządkowanych Ministro
wi Spraw Wewnętrznych ze świadczeń służby zdrowia 
resortu spraw wewnętrznych (Dz. U. Nr 98, poz. 439) 
§ 2 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 2. 1. Za członków rodziny żołnierza, o których mo
wa w § 1, uprawn ionych do świadczeń służby 
zdrowia resortu spraw wewnętrznych uważa 
się małżonka i dzieci. 

2. Za dzieci uważa się dzieci własne, dzieci mał
żonka, dzieci przysposobione i dzieci przyjęte 
na wychowanie, które: 

1) nie przekroczyły 18 roku życia, a w razie 
uczęszczania do szkoły - 24 lat, albo 25 lat, 
jeżeli odbywają studia w szkole wyższej, 
a ukończenie 24 lat przypada na ostatni lub 
przedostatni rok studiów, albo 

2) stały się inwalidami I lub II grupy przed osią
gnięciem wieku określonego w pkt 1." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia z mocą od dnia 1 marca 1995 r. 

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: 
w z. W Jaszczyński 

Minister Spraw Wewnętrznych: A. Milczanowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 4 sierpnia 1995 r. 

w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych wymagających odrębnej zgody pacjenta lub jego przedstawiciela 
ustawowego. 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierp
nia 1994 r. o ochron ie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 
111 , poz. 535) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się wykaz następujących świadczeń 
zdrowotnych, których zastosowanie ze względu na 
podwyższone ryzyko wymaga zgody osoby, o której 
mowa wart. 33 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. 
o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 
535), zwanej dalej "ustawą", lub jej przedstawiciela 
ustawowego: 

1) punkcja podpotyliczna lub lędżwiowa przeprowa
dzana w celu pobrania płynu mózgowo-rdzenio
wego lub podania leków, 

2) leczenie metodami śpiączkowymi (śpiączki atropi
nowe, śpiączki insulinowe). 

3) leczenie elektrowstrząsami. 

§ 2. 1. Lekarz jest obowiązany poinformować oso
bę, o której mowa w § 1, lub jej przedstawiciela usta
wowego o dających się przewidzieć skutkach świad
czeń zdrowotnych wymienionych w § 1. 

2. Oświadczenie wyrażające zgodę osoby, o której 
mowa w § 1, lub jej przedstawiciela ustawowego 
w myśl art. 33 ust. 3 ustawy powinno być złożone na 
piśmie i dołączone do dokumentacji medycznej pa
cjenta. 

§ 3. Odmowę wyrażenia zgody odnotowuje się 
w dokumentacji medycznej. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 
dni od dnia ogłoszenia . 

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: R.J. Żochowski 




