
Dziennik Ustaw Nr 160 — 8515 — Poz. 995

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierp-
nia 2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze Êrodków publicznych (Dz. U. Nr 210,
poz. 2135, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
13 grudnia 2004 r. w sprawie Êwiadczeƒ wysokospecja-

listycznych finansowanych z bud˝etu paƒstwa, z cz´Êci
pozostajàcej w dyspozycji ministra w∏aÊciwego do
spraw zdrowia (Dz. U. Nr 267, poz. 2661 oraz z 2006 r.
Nr 231, poz. 1687) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia w tabeli po
lp. 6 dodaje si´ lp. 6a w brzmieniu:
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 25 sierpnia 2008 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie Êwiadczeƒ wysokospecjalistycznych finansowanych
z bud˝etu paƒstwa, z cz´Êci pozostajàcej w dyspozycji ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia

———————
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 wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154,
Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 104, poz. 708 i 711,
Nr 143, poz. 1030, Nr 170, poz. 1217, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249, poz. 1824, z 2007 r. Nr 64, poz. 427
i 433, Nr 82, poz. 559, Nr 115, poz. 793, Nr 133, poz. 922, Nr 166, poz. 1172, Nr 171, poz. 1208 i Nr 176, poz. 1243 oraz
z 2008 r. Nr 52, poz. 305, Nr 70, poz. 416 i Nr 141, poz. 888.

6a Przeszczepienie trzustki

2) w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia w tabeli po lp. 6 dodaje si´ lp. 6a w brzmieniu:

6a Przeszczepienie trzustki Âwiadczenie wysokospecjalistyczne obejmuje:
1) identyfikacj´ dawcy, komisyjne orzeczenie zgonu;
2) hospitalizacj´ dawcy w okresie od stwierdzenia

Êmierci mózgowej do pobrania narzàdu wraz
z czynnoÊciami polegajàcymi na podtrzymywaniu
czynnoÊci narzàdów;

3) pobranie trzustki;
4) transport i przechowywanie trzustki lub nawiàzanie

wspó∏pracy z oÊrodkiem dawcy i sprowadzenie na-
rzàdu do przeszczepienia;

5) typowanie tkankowe;
6) przygotowanie pacjenta do przeszczepienia od

chwili przyj´cia do oÊrodka przeszczepowego w ce-
lu wykonania Êwiadczenia, w∏àczajàc w to transport
biorcy;

7) wykonanie zabiegu przeszczepienia trzustki z zasto-
sowaniem koniecznych produktów leczniczych
i wyrobów medycznych;

8) leczenie pacjenta w okresie pooperacyjnym do
30 dni od daty wykonania przeszczepienia;

9) ocen´ wyników;
10) dzia∏alnoÊç pomocniczà2)

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 7 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Zdrowia: E. Kopacz


