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1336
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 18 lipca 2003 r.
w sprawie nadania osobowoÊci prawnej Stowarzyszeniu Bractwa M∏odzie˝y Greckokatolickiej „Sarepta”
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o stosunku Paƒstwa do KoÊcio∏a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154,
z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
———————
1)

2)

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — wyznania religijne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 55, poz. 321 i Nr 86, poz. 504,
z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 107, poz. 459, z 1993 r. Nr 7,
poz. 34, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96,
poz. 590 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106,
poz. 668 i Nr 117, poz. 757 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268.

§ 1. Nadaje si´ osobowoÊç prawnà organizacji koÊcielnej KoÊcio∏a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwà Stowarzyszenie Bractwa M∏odzie˝y
Greckokatolickiej „Sarepta” z siedzibà w Krynicy Górskiej, erygowanej przez Arcybiskupa Metropolit´
Przemysko-Warszawskiego Obrzàdku Greckokatolickiego.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik

1337
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 10 lipca 2003 r.
w sprawie zakresu Êwiadczeƒ zdrowotnych, w szczególnoÊci badaƒ przesiewowych, oraz okresów,
w których te badania sà przeprowadzane
Na podstawie art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia
2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym
Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z póên. zm.2))
zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) zakres Êwiadczeƒ zdrowotnych polegajàcych na:
a) profilaktycznych badaniach lekarskich w celu
wczesnego rozpoznawania chorób, w szczególnoÊci chorób uk∏adu krà˝enia oraz chorób nowotworowych,
b) profilaktycznych badaniach lekarskich, obejmujàcych kobiety w cià˝y oraz dzieci do ukoƒczenia
6 roku ˝ycia, w tym badaniach przesiewowych,
———————
1)

Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej —
zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93,
poz. 833).
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143,
Nr 128, poz. 1176 i Nr 135, poz. 1268.

c) promocji zdrowia obejmujàcej w szczególnoÊci
kobiety w cià˝y oraz dzieci do ukoƒczenia 6 roku
˝ycia;
2) okresy, w których badania wymienione w pkt 1 sà
przeprowadzane.
§ 2. Zakres profilaktycznych Êwiadczeƒ zdrowotnych u kobiet w okresie cià˝y wraz z okresami ich przeprowadzania jest okreÊlony w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia.
§ 3. Zakres profilaktycznych Êwiadczeƒ zdrowotnych u dzieci do ukoƒczenia 6. roku ˝ycia wraz z okresami ich przeprowadzania jest okreÊlony w za∏àczniku
nr 2 do rozporzàdzenia.
§ 4. 1. W celu profilaktyki chorób nowotworowych
narzàdu rodnego lekarz ginekolog przeprowadza badanie ginekologiczne (we wziernikach i badanie zestawione) u kobiet w wieku powy˝ej 35 lat w odst´pach jednorocznych.
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2. W celu profilaktyki raka szyjki macicy, u kobiet
w wieku od 25 do 65 lat, wykonuje si´ badanie cytologiczne szyjki macicy poprzez pobranie materia∏u z tarczy cz´Êci pochwowej i kana∏u szyjki macicy z ocenà
wed∏ug systemu Bethesda.

2. Lekarz, o którym mowa w ust. 1, okreÊla z osobami uzale˝nionymi od tytoniu optymalny sposób zwalczania na∏ogu oraz w trakcie ka˝dej wizyty pacjenta
uzale˝nionego od tytoniu dokonuje oceny post´pu
walki z na∏ogiem.

3. W przypadku prawid∏owego wyniku badania,
o którym mowa w ust. 2, badanie powtarza si´ po up∏ywie trzech lat.

§ 7. W celu przeciwdzia∏ania gruêlicy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej przeprowadza wywiad w kierunku gruêlicy i podejmuje odpowiednie dzia∏ania profilaktyczne.

§ 5. 1. W celu profilaktyki nowotworów z∏oÊliwych
lekarz podstawowej opieki zdrowotnej wykonuje
w szczególnoÊci:

§ 8. 1. W celu profilaktyki chorób uk∏adu krà˝enia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej wykonuje:

1) wywiad w kierunku obcià˝enia rodzinnym wyst´powaniem nowotworów — podczas pierwszej wizyty pacjenta;

1) wywiad w kierunku obcià˝enia rodzinnym wyst´powaniem chorób uk∏adu krà˝enia;

2) u kobiet w wieku powy˝ej 25 lat — instrukta˝ samobadania piersi przez kobiet´;

2) pomiar ciÊnienia t´tniczego krwi u osób zg∏aszajàcych si´ z powodu innych dolegliwoÊci ni˝ zaburzenia uk∏adu krà˝enia — przy ka˝dej wizycie;

3) u kobiet w wieku powy˝ej 35 lat — fizykalne badanie piersi w odst´pach jednorocznych;
4) badanie skóry, warg, jamy ustnej i gard∏a — co roku;
5) badanie per rectum kobiet i m´˝czyzn powy˝ej
45 roku ˝ycia — co roku.
2. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej informuje pacjentów o zakresie i cz´stotliwoÊci badaƒ profilaktycznych, o których mowa w ust. 1.
§ 6. 1. W celu przeciwdzia∏ania chorobom odtytoniowym lekarz podstawowej opieki zdrowotnej prowadzi dzia∏ania informacyjne dotyczàce szkodliwoÊci palenia tytoniu.

3) pomiar masy cia∏a i wzrostu dla wyliczenia wskaênika masy cia∏a — co trzy lata u osób z nadwagà lub
w wieku powy˝ej 40 lat.
2. W przypadku gdy wskaênik masy cia∏a wynosi
ponad 30, lekarz, o którym mowa w ust. 1, dokonuje
oceny diety pacjenta i ustala wskazówki dla normalizacji masy cia∏a.
§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Zdrowia: L. Sikorski
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2003 r. (poz. 1337)

Za∏àcznik nr 1

ZAKRES PROFILAKTYCZNYCH ÂWIADCZE¡ ZDROWOTNYCH U KOBIET W OKRESIE CIÑ˚Y
WRAZ Z OKRESAMI ICH PRZEPROWADZANIA
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ZAKRES PROFILAKTYCZNYCH ÂWIADCZE¡ ZDROWOTNYCH U DZIECI DO UKO¡CZENIA 6 ROKU ˚YCIA WRAZ Z OKRESAMI ICH PRZEPROWADZANIA

Za∏àcznik nr 2
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