Załączniki do rozporządzenia
Ministra Zdrowia
z dnia …… 2021 r. (Dz. U. poz. …)
Załącznik nr 1
Nazwa programu pilotażowego
Profilaktyka 40 PLUS

Wykaz świadczeń opieki zdrowotnej
udzielanych w ramach programu
pilotażowego
1. Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet:
1) morfologia krwi obwodowej z wzorem
odsetkowym i płytkami krwi;
2) stężenie cholesterolu całkowitego albo
kontrolny profil lipidowy;
3) stężenie glukozy we krwi;
4) AlAT, AspAT, GGTP;
5) poziom kreatyniny we krwi;
6) badanie ogólne moczu;
7) poziom kwasu moczowego we krwi;
8) krew utajona w kale – metodą
immunochemiczną (iFOBT).
2. Pakiet badań diagnostycznych dla
mężczyzn:
1) morfologia krwi obwodowej z wzorem
odsetkowym i płytkami krwi;
2) stężenie cholesterolu całkowitego albo
kontrolny profil lipidowy;

Szczegółowe kryteria kwalifikacji
świadczeniobiorców
Do programu pilotażowego kwalifikują się
świadczeniobiorcy, którzy:
1) w roku przeprowadzenia programu
pilotażowego ukończą lub ukończyli
40. rok życia (uwzględniany jest rok
urodzenia);
2) nie korzystali ze świadczeń
udzielanych w ramach tego programu
pilotażowego;
3) odpowiedzieli na pytania ankietowe
programu pilotażowego za
pośrednictwem infolinii lub za
pośrednictwem Internetowego Konta
Pacjenta, o którym mowa w art. 7a ust.
1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o
systemie informacji w ochronie
zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 666);

Warunki organizacji i realizacji programu
pilotażowego
1) personel: lekarz lub felczer lub
pielęgniarka;
2) wyposażenie w sprzęt i aparaturę
medyczną:
a) aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego
krwi,
b) stetoskop,
c) waga medyczna ze wzrostomierzem,
d) taśma antropometryczna;
3) punkt pobrań materiałów do badań;
4) pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla
pacjentów i osób towarzyszących, w tym co
najmniej jedna kabina ustępowa
z umywalką przystosowaną do potrzeb osób
niepełnosprawnych oraz osób
o ograniczonej sprawności ruchowej

stężenie glukozy we krwi;
AlAT, AspAT, GGTP;
poziom kreatyniny we krwi;
badanie ogólne moczu;
poziom kwasu moczowego we krwi;
krew utajona w kale – metodą
immunochemiczną (iFOBT);
9) PSA – antygen swoisty dla stercza
całkowity.
3. Pakiet badań diagnostycznych wspólny:
1) pomiar ciśnienia tętniczego;
2) pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w
pasie oraz obliczenie wskaźnika masy
ciała (BMI);
3) ocena miarowości rytmu serca.
3)
4)
5)
6)
7)
8)

4) posiadają czynniki ryzyka choroby
układu krążenia – warunek wykonania
badania kontrolnego profilu
lipidowego;
5) posiadają czynniki ryzyka cukrzycy –
warunek wykonania badania stężenia
glukozy we krwi;
6) posiadają czynniki ryzyka raka jelita
grubego – warunek wykonania badania
krwi utajonej w kale.

5)

6)

7)
8)

– w lokalizacji1);
medyczne laboratorium diagnostyczne
wpisane do ewidencji prowadzonej przez
Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych
– dostęp2);
przyjmowanie do realizacji skierowania w
systemie, o którym mowa w art. 7 ust.
1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o
systemie informacji w ochronie zdrowia;
wydawanie świadczeniobiorcy wyników
badań wraz z wartościami referencyjnymi;
przekazanie do Systemu Informacji
Medycznej, o którym mowa w art. 10 ust.
1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o
systemie informacji w ochronie zdrowia,
danych dotyczących dokumentacji
medycznej, w zakresie wyników badań
laboratoryjnych wraz z opisem, w ramach
danych zdarzenia medycznego, o których
mowa w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 4a ustawy z dnia 28 kwietnia
2011 r. o systemie informacji w ochronie
zdrowia.

Objaśnienia:
1)
lokalizacja – budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem albo oznaczonych innymi adresami, ale położonych obok siebie i tworzących funkcjonalną
całość, w których jest zlokalizowane miejsce udzielania świadczeń opieki zdrowotnej;
2)
dostęp – zapewnienie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w innym miejscu udzielania świadczeń lub lokalizacji niż ta, w której świadczenia te są udzielane.

Załącznik nr 2

Nazwa badania – jednostka rozliczeniowa

Cena jednostkowa badania diagnostycznego – jednostki
rozliczeniowej
morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym
8,65 zł
płytki krwi
6,89 zł
stężenie cholesterolu całkowitego
4,53 zł
stężenie glukozy we krwi
4,53 zł
poziom kreatyniny we krwi
5,09 zł
badanie ogólne moczu
6,69 zł
poziom kwasu moczowego we krwi
4,59 zł
PSA (antygen swoisty dla stercza całkowity)
26,25 zł
kontrolny profil lipidowy
21,99 zł
krew utajona w kale – metoda immunochemiczna (iFOBT)
15,10 zł
AlAT, AspAT, GGTP
14,62 zł
wykonanie procedur diagnostycznych wchodzących w skład pakietu 10,93 zł
badań diagnostycznych wspólnych, o którym mowa w załączniku nr 1
do rozporządzenia

