a) tabela nr 1 otrzymuje brzmienie:
Tabela nr 1. Kod przynależności do danej grupy zawodowej
Nazwa zawodu

Kod

asystentka stomatologiczna

1

diagnosta laboratoryjny

2

dietetyk

3

farmaceuta

4

felczer

5

fizjoterapeuta (technik fizjoterapii + licencjat i magister na kierunku fizjoterapia)

6

higienistka stomatologiczna

7

higienistka szkolna

8

instruktor higieny

9

instruktor terapii uzależnień

33

specjalista psychoterapii uzależnień

34

lekarz

11

lekarz dentysta

12

logopeda

13

masażysta (technik masażysta)

14

opiekunka dziecięca

15

opiekun medyczny

32

ortoptystka

17

pielęgniarka

18

położna

19

protetyk słuchu

20

psychoterapeuta

21

ratownik medyczny

22

technik analityki medycznej

24

technik dentystyczny

25

technik farmaceutyczny

26

technik elektroniki medycznej

27

technik elektroradiolog

28

technik optyk

29

technik ortopeda

30

terapeuta zajęciowy

31

psycholog

50

b) uchyla się tabelę nr 5,
c) tabela nr 9 otrzymuje brzmienie:
Tabela nr 9. Kod tytułu uprawnienia dodatkowego

Podstawa prawna lub
dodatkowego
uprawnienia
1
art. 42
ust. 1 ustawy

art. 42
ust. 2 ustawy

art. 47 ust. 1
ustawy

art. 47 ust. 2 ustawy

art. 31 ust. 3
ustawy

art. 24a ustawy

art. 47c
ustawy

Rodzaj uprawnienia

Kategoria

Kod

3

4

2
świadczenia opieki zdrowotnej,
niezakwalifikowane jako świadczenia
gwarantowane oraz odpłatne
świadczenia opieki zdrowotnej, w
związku z urazami i chorobami
nabytymi podczas wykonywania
zadań poza granicami państwa
świadczenia opieki zdrowotnej,
niezakwalifikowane jako świadczenia
gwarantowane oraz odpłatne
świadczenia opieki zdrowotnej, w
związku z urazami i chorobami
nabytymi podczas wykonywania
zadań poza granicami państwa
bezpłatne wyroby medyczne
będące przedmiotami ortopedycznymi
i środkami
pomocniczymi

uprawnieni żołnierze oraz
pracownicy, także po ich
zwolnieniu ze służby lub ustaniu
umowy o pracę

policjanci, funkcjonariusze Straży
Granicznej, funkcjonariusze Biura
Ochrony Rządu, strażacy
Państwowej Straży Pożarnej, a
także pracownicy tych służb, także
po ich zwolnieniu ze służby lub
ustaniu umowy o pracę

42MON

42MSWiA

inwalidzi wojenni

47IB

inwalidzi wojskowi

47IW

cywilne niewidome ofiary działań
wojennych

47CN

osoby represjonowane

47OR

bezpłatne wyroby medyczne będące
przedmiotami ortopedycznymi i
środkami pomocniczymi, w zakresie
leczenia urazów lub chorób nabytych
podczas wykonywania zadań poza
granicami państwa

uprawnieni żołnierze oraz
pracownicy

dodatkowe świadczenia zdrowotne
lekarza dentysty oraz materiały
stomatologiczne stosowane przy
udzielaniu tych świadczeń,
zakwalifikowane jako świadczenia
gwarantowane

dzieci i młodzież do ukończenia
18. roku życia

31D

kobiety w ciąży albo w okresie
połogu

31C

prawo do korzystania poza kolejnością uprawniony żołnierz lub pracownik
ze świadczeń opieki zdrowotnej w
zakresie leczenia urazów i chorób
nabytych
podczas
wykonywania
zadań poza granicami państwa
prawo do korzystania poza kolejnością świadczeniobiorcy, którzy
ze świadczeń opieki zdrowotnej
posiadają tytuł "Zasłużonego
Honorowego Dawcy Krwi" lub
"Zasłużonego Dawcy
Przeszczepu"

47MON

24A

47CZ

inwalidzi wojenni

47CIB

inwalidzi wojskowi

47CIW

Kombatanci

47CK

świadczenia udzielane w ramach
kobiety w okresie ciąży, porodu i
opieki nad kobietą w okresie ciąży,
połogu
porodu i połogu, inne, niż udzielane na
podstawie art. 31 ust. 3 ustawy

C

d) dodaje się tabelę nr 11 w brzmieniu:
Tabela nr 11. Przypadki, w których gromadzona jest przyczyna główna udzielenia świadczenia w zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej
Lp.

Wyszczególnienie

Rozpoznania według ICD10

1.

Cukrzyca (E10-E14)

E10; E11;E14

2.

Choroby
układu
krążenia

I10; I11; I11.0; I11.9; I12; I12.0; I12.9; I13; I13.0; I13.1;
I13.2; I13.9; I15

(I10- I15) Choroba nadciśnieniowa
(I20 - I25) Choroba niedokrwienna
serca

I20; I20.1; I20.8; I20.9; I25

(I26 - I28) Zespół sercowo-płucny
i choroby krążenia płucnego

I27; I27.1; I27.8; I27.9; I28

(I30 - I52) Inne choroby serca

I39.0; I39.1; I39.2; I39.3; I39.4; I42; I42.0; I42.2; I42.6;
I42.8;I42.9; I43; I43.1; I43.2; I43.8; I48; I50; I50.0;I50.1;
I50.9

(I60 - I69) Choroby naczyń
mózgowych

I65; I65.0; I65.1; I65.2; I65.3; I65.8; I65.9; I66; I66.0;
I661; I66.2; I66.3; I66.4; I66.8; I66.9; I67; I67.2; I67.3;
I67.4; I67.5; I67.9; I69

(I70 - I79) Choroby tętnic, tętniczek i
naczyń włosowatych

I70; I70.0; I70.1; I70.2; I70.8;I70.9;I71; I71.2; I71.4;
I71.6; I71.9; I72; I72.0; I72.1; I72.2; I72.3; I72.4; I72.8;
I72.9; I73; I73.0; I73.1; I73.8; I73.9

