
Projekt z dnia 10.05.2022 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  Z D R O W I A 1 )

z dnia ………….. 2022 r.

w sprawie programu pilotażowego w zakresie monitorowania dzieci i młodzieży z 

pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności

Na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.2)

) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa program pilotażowy w zakresie monitorowania dzieci i 

młodzieży z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności, zwany dalej „programem 

pilotażowym”.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) innowacyjne urządzenie wielofunkcyjne – urządzenie medyczne pozwalające na zdalne 

monitorowanie stanu zdrowia pacjenta w zakresie: badania obrazowego ucha, 

osłuchiwania płuc i serca, badania obrazowego gardła, a także pozwalającego na 

przeprowadzenie badania obrazowego skóry i całego ciała oraz pomiaru temperatury 

ciała;

2) zestaw badań – wybrane badania spośród badań dostępnych do wykonania przez 

innowacyjne urządzenie wielofunkcyjne;

3) platforma Domowa Opieka Medyczna (DOM) – system teleinformatyczny 

administrowany przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zwanego dalej „ministrem” 

umożliwiający przekazywanie przez realizatora programu pilotażowego, zwanego dalej 

„realizatorem”, danych niezbędnych do jego realizacji i ewaluacji; 

4) teleporada – świadczenie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane na odległość przy 

użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1292, 1559, 1773, 
1834, 1981, 2105, 2120, 2232, 2270 i 2427 oraz z 2022 r. poz. 64, 91, 526, 583 i 807.
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5) ustawa – ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych.

§ 3. Celem programu pilotażowego jest ocena efektywności realizacji świadczeń opieki 

zdrowotnej z wykorzystaniem innowacyjnego urządzenia wielofunkcyjnego do monitorowania 

dzieci i młodzieży z pierwotnymi, a także wtórnymi niedoborami odporności, w tym w po 

przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, w ramach podstawowej opieki zdrowotnej i 

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

§ 4. Program pilotażowy obejmuje świadczenia gwarantowane z zakresu:

1) podstawowej opieki zdrowotnej;

2) ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie świadczeń:

a) porada specjalistyczna – gruźlica i choroby płuc u dzieci,

b) porada specjalistyczna – otolaryngologia dziecięca,

c) porada specjalistyczna – alergologia dla dzieci,

d) porada specjalistyczna – immunologia.

§ 5. 1.Świadczenia opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego są udzielane 

świadczeniobiorcy w rozumieniu art. 2 ust 1 ustawy, który nie ukończył 18. roku życia z 

pierwotnymi, a także wtórnymi niedoborami odporności, w tym w po przebytym zakażeniu 

wirusem SARS-CoV-2, którego opiekun prawny został poinformowany przez 

świadczeniodawcę o zakresie i zasadach realizacji świadczeń opieki zdrowotnej 

przewidzianych w programie pilotażowym i wyraził zgodę na udział w programie 

pilotażowym, zwanego dalej „świadczeniobiorcą”.

2. Kwalifikacji świadczeniobiorcy do programu pilotażowego dokonuje na podstawie 

kryteriów określonych w ust. 1:

1) w ramach podstawowej opieki zdrowotnej – lekarz podstawowej opieki zdrowotnej;

2) w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – lekarz uprawniony do realizacji 

świadczeń, o których mowa w § 4 pkt 2, na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej 

opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 357, z późn. zm.3)). 

§ 6. 1. Realizatorem programu pilotażowego może być świadczeniodawca, który:

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2164, z 
2017 r. poz. 1244, 1766 i 2423, z 2018 r. poz. 657, z 2019 r. poz. 397, 1060 i 1864, z 2020 r. poz. 612,z 2021 
r. poz. 543 i 727 oraz z 2022 r. poz. 365 i 482.
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1) realizuje umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka 

zdrowotna lub;

2) realizuje umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna 

opieka specjalistyczna w zakresie co najmniej jednego ze świadczeń, o których mowa w 

§ 4;

3) zapewnia możliwość wykorzystania w ramach realizacji programu pilotażowego 

innowacyjnych urządzeń wielofunkcyjnych w liczbie od 10 do 20 sztuk.

2. Z udziału w programie wyłączeni są świadczeniodawcy, z którymi minister zawarł 

umowę na realizację programu pilotażowego, o których mowa w:

1) rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie programu 

pilotażowego w zakresie wykorzystania elektronicznych stetoskopów w podstawowej 

opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 712) lub

2) rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 stycznia 2022 r. sprawie programu 

pilotażowego w zakresie wykorzystania elektronicznych stetoskopów w ramach 

podstawowej opieki zdrowotnej przez świadczeniobiorców zakażonych wirusem SARS-

CoV-2 (Dz. U. poz. 257).

§ 7. 1.Realizatorzy zostają wyłonieni w drodze otwartego naboru przeprowadzanego 

przez ministra.

2. Informacja o rozpoczęciu naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej urzędu 

obsługującego ministra. 

3. Nabór jest prowadzony z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń, do wyczerpania liczby 

innowacyjnych urządzeń wielofunkcyjnych przeznaczonych do wykorzystania w ramach 

realizacji programu pilotażowego, dla wszystkich podmiotów, które spełniają warunki, 

o których mowa w § 6.

4. Minister, na podstawie wyników naboru, zawiera z wybranymi realizatorami umowy 

określające przedmiot umowy, zadania realizatora i termin realizacji przedmiotu umowy.

§ 8. 1. Program pilotażowy jest realizowany zgodnie z warunkami organizacji i realizacji 

świadczeń opieki zdrowotnej określonymi w:

1) rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 540 

oraz z 2022 r. poz. 834) i rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w 

sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej 
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(Dz. U. poz. 1395 oraz z 2021 r. poz. 95, 231 i 427) – w zakresie świadczeń podstawowej 

opieki zdrowotnej;

2) rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – w zakresie świadczeń 

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

2. Sposób realizacji programu pilotażowego obejmuje wykonanie następujących 

czynności:

1) przekazanie przez Ministra Zdrowia realizatorom innowacyjnych urządzeń 

wielofunkcyjnych;

2) udostępnienie świadczeniobiorcom przez realizatorów innowacyjnych urządzeń 

wielofunkcyjnych;

3) realizację świadczeń w zakresie monitorowania stanu zdrowia świadczeniobiorcom.

3. Realizacja programu pilotażowego obejmuje wypełnienie zamieszczonych na 

platformie DOM ankiet przez opiekunów prawnych świadczeniobiorców oraz realizatorów 

programu pilotażowego.

§ 9. 1. Realizacja świadczenia opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego przez 

lekarza, którym mowa w § 5 ust. 2, obejmuje:

1) zapoznanie się z wynikami zestawu badań zmieszczonych na platformie DOM,

2) sporządzenie opisu zestawu badań oraz zamieszczenie go na platformie DOM,

3) wypełnienie za pośrednictwem platformy DOM ankiety dotyczącej udzielonych 

świadczeń.

2. Świadczeniobiorca monitorowany jest w ramach programu pilotażowego przez okres 

trzech miesięcy. 

3. O częstotliwości przeprowadzania badań decyduje lekarz sprawujący opiekę nad 

świadczeniobiorcą. 

4. Świadczeniobiorcy są badani przy użyciu innowacyjnego urządzenia wielofunkcyjnego 

minimum raz w miesiącu.

§ 10. 1. Programem pilotażowym jest objętych nie mniej niż 1200 świadczeniobiorców.

2. Świadczenia opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego są udzielane przez 

realizatora wybranego przez świadczeniobiorcę w sposób określony w przepisach:
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1) art. 9 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 

2021 r. poz. 1050 oraz z 2022 r. poz. 655) – w zakresie świadczeń podstawowej opieki 

zdrowotnej lub

2) art. 29 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych – w zakresie świadczeń ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej.

§ 11. 1. Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w ramach programu 

pilotażowego jest dokonywane na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej albo ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, 

zawartych przez realizatorów z Narodowym Funduszem Zdrowia na warunkach określonych 

w tych umowach.

2. Rozliczanie świadczeń, o których mowa ust. 1, polegających na wykonaniu czynności 

o których mowa w § 9 ust. 1, odbywa się z wykorzystaniem dodatkowej jednostki 

rozliczeniowej, której cena jednostkowa wynosi 150 zł brutto.

3. Należność z wykorzystaniem dodatkowej jednostki rozliczeniowej, o której mowa w 

ust. 2, jest ustalana i rozliczana na podstawie umów, o których mowa w § 7 ust. 4.

§ 12. 1. Okres realizacji programu pilotażowego obejmuje:

1) etap organizacji programu pilotażowego, który trwa 2 miesiące od dnia wejścia w życie 

rozporządzenia;

2) etap realizacji programu pilotażowego, który trwa 6 miesięcy od dnia zakończenia etapu 

organizacji programu pilotażowego;

3) etap ewaluacji programu pilotażowego, który trwa 2 miesiące od dnia zakończenia etapu 

realizacji programu pilotażowego. 

2. Etap organizacji programu pilotażowego obejmuje:

1) dokonanie przez ministra zakupu innowacyjnych urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby 

realizacji programu pilotażowego;

2) wdrożenie przez ministra funkcjonalności platformy DOM umożliwiającej realizację 

programu pilotażowego;

3) przeprowadzenie przez ministra akcji promocyjnej dotyczącej wykorzystania 

innowacyjnych urządzeń wielofunkcyjnych w ramach udzielanych świadczeń opieki 

zdrowotnej;

4) ogłoszenie przez ministra naboru, o którym mowa w § 7, i wybór realizatorów.
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3. Etap realizacji programu pilotażowego obejmuje: 

1) realizację przez wybranych realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu 

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz podstawowej opieki zdrowotnej przy 

wykorzystaniu innowacyjnych urządzeń wielofunkcyjnych;

2) monitorowanie przez ministra realizacji programu pilotażowego;

3) gromadzenie danych służących do wyliczenia wskaźników, o których mowa w § 12.

4. Etap ewaluacji programu pilotażowego obejmuje:

1) analizę wskaźników, o których mowa w § 12;

2) sporządzenie przez ministra sprawozdania z realizacji programu pilotażowego na 

podstawie wskaźników, o których mowa w § 12, umożliwiającego dokonanie oceny 

programu.

§ 13. Wskaźnikami realizacji programu pilotażowego są: 

1) liczba świadczeniobiorców objętych programem pilotażowym;

2) liczba realizatorów, którzy zrealizowali świadczenia opieki zdrowotnej w ramach 

programu pilotażowego; 

3) liczba porad lub teleporad w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielonych w 

następstwie wykorzystania innowacyjnych urządzeń wielofunkcyjnych; 

4) liczba porad w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej udzielonych w następstwie 

wykorzystania innowacyjnych urządzeń wielofunkcyjnych;

5) liczba skierowań na leczenie szpitalne wydanych w następstwie wykorzystania urządzeń 

przez realizatorów;

6) poziom satysfakcji świadczeniobiorców z udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej;

7) wpływ realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przy wykorzystaniu innowacyjnych 

urządzeń wielofunkcyjnych na poprawę opieki nad świadczeniobiorcami.

§ 14. Ocena wyników programu pilotażowego jest dokonywana przez ministra na 

podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 12 ust. 4 pkt 2.

§ 15. 1. Podmiotem obowiązanym do finansowania w zakresie dodatkowej jednostki 

rozliczeniowej, o której mowa w § 11 ust. 2, jest minister.

2. Podstawę przekazania środków stanowi rozliczenie określające liczbę opisanych 

zestawów badań złożone przez realizatora.

3. Rozliczenie realizator składa:
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1) po upływie trzech miesięcy od rozpoczęcia realizacji projektu w ramach programu 

pilotażowego; 

2) po zakończeniu realizacji projektu w ramach programu pilotażowego.

4. Minister przekazuje środki realizatorowi w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

prawidłowego sporządzonego oraz zweryfikowanego i zaakceptowanego przez ministra 

rozliczenia.

§ 16. Podmiotem obowiązanym do wdrożenia, monitorowania i ewaluacji programu 

pilotażowego jest minister.

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM, LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM

Anna Skowrońska-Kotra

Zastępca Dyrektora

Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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U Z A S A D N I E N I E

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie 

monitorowania dzieci i młodzieży z pierwotnymi oraz wtórnymi niedoborami odporności, 

stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.).

Celem wprowadzonego programu pilotażowego jest ocena przydatności wykorzystania 

innowacyjnego narzędzia wielofunkcyjnego do zdalnego monitorowania stanu zdrowia dzieci 

i młodzieży z pierwotnymi, a także wtórnymi niedoborami odporności, w tym w po przebytym 

zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, w ramach podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej 

opieki specjalistycznej.

Innowacyjne urządzenie wielofunkcyjne wspomaga diagnostykę i służy do cyfrowej 

rejestracji następujących danych medycznych: 

1) obrazów jamy ustnej;

2) przewodu słuchowego oraz powierzchni skóry; 

3) nagrań audio pochodzących z klatki piersiowej, serca, jamy brzusznej oraz rejestracji 

kaszlu; 

4) pomiaru temperatury ciała. 

Innowacyjne urządzenie wielofunkcyjne umożliwia przeprowadzenie kompleksowego 

badania fizykalnego (podmiotowego i przedmiotowego) oraz rejestrację cyfrowych danych 

medycznych (obrazowych, osłuchowych, pomiarowych i tekstowych), a następnie 

natychmiastowe przesłanie tych danych do zdalnej interpretacji. Urządzenie to jest 

przeznaczone do użytku przez użytkowników w warunkach domowych. 

Innowacyjne urządzenie wielofunkcyjne znajduje szczególne zastosowanie w przypadku 

pacjentów będących pod opieką poradni specjalistycznych, których zakres badań 

diagnostycznych pokrywa się z funkcjami medycznymi urządzenia m.in poradnia 

otolaryngologiczna, gruźlicy i chorób płuc, alergologiczna i immunologiczna. Dzięki 

możliwości rejestracji wybranych danych medycznych w formie cyfrowej i ich wysokiej 

jakości, możliwy jest monitoring pacjentów z niemalże dowolną częstotliwością wykonywania 

badań, która w przypadku klasycznych wizyt w poradniach jest niemożliwa do osiągnięcia. W 

szczególności dotyczy to pacjentów, dla których regularne wizyty w placówce ochrony zdrowia 

wiążą się z wysokim ryzykiem pogorszenia stanu zdrowia lub są wręcz niemożliwe (osoby 
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niepełnosprawne, pacjenci z pierwotnym lub nabytym niedoborem odporności, pacjenci 

onkologiczni lub po transplantacjach).

Ponadto, pacjenci z niedoborem odporności są bardziej narażeni na ryzyko ciężkiego 

przebiegu choroby COVID – 19, jak również po zakażaniu wirusem SARS-COV-2 wymagają 

stałego monitorowania z uwagi na pogorszenie stanu klinicznego.

Należyta staranność konieczna do realizacji tych świadczeń zapewniona zostanie przez 

stałą konsultację lekarską za pomocą porady lub teleporady (w ramach świadczeń podstawowej 

opieki zdrowotnej), w trakcie korzystania z urządzenia. W przypadku powzięcia przez lekarza 

jakiejkolwiek wątpliwości co do jakości realizowanego świadczenia, dalsza diagnostyka 

i leczenie będą możliwe we wskazanej przez lekarza formie w ramach umowy o udzielanie 

świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej lub ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej.   

Przed uruchomienie programu, lekarze będą brali udział w szkoleniach technicznych 

dotyczących poprawnego używania urządzenia oraz przekazywania pomiarów za pomocą 

aplikacji mobilnej. Szkolenia będą prowadzone przez dostawcę urządzeń w ramach zawartej 

umowy z ministrem właściwym do spraw zdrowia. Pacjenci będą instruowani przez lekarzy w 

zakresie poprawnego użytkowania sprzętu oraz przekazywania pomiarów za pomocą aplikacji 

mobilnej. Dodatkowo będą mogli korzystać z instrukcji przekazanych wraz ze sprzętem.

Należyta staranność konieczna do realizacji tych świadczeń zapewniona zostanie przez 

konsultację lekarską za pomocą porady lub teleporady w trakcie korzystania z urządzenia. 

Wstępna pozytywna ocena możliwości wykorzystania innowacyjnego urządzenia 

wielofunkcyjnego wspomagającego diagnostykę pacjenta została przekazana przez działający 

przy ministrze właściwym do spraw zdrowia zespół do spraw innowacji, którego członkami są 

m.in. przedstawiciele Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. 

Program pilotażowy będzie realizowany w trzech etapach, na które składać się będą: etap 

organizacji (w trakcie którego minister właściwy do spraw zdrowia dokona zakupu urządzeń, 

przeprowadzi akcję promocyjną dotyczącą ich wykorzystania oraz podpisze umowy z 

realizatorami programu pilotażowego), etap realizacji (w trakcie którego wybrani realizatorzy 

programu pilotażowego będą wykonywać świadczenia opieki zdrowotnej przy wykorzystaniu 

przekazanych w ramach programu urządzeń) oraz etap ewaluacji programu pilotażowego 

(który obejmie ocenę działań objętych programem pilotażowym).
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Program pilotażowy przewiduje realizację wykonywanych za pomocą urządzeń 

wielofunkcyjnych świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz 

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Podmioty lecznicze będące realizatorami programu, 

otrzymają od ministra właściwego do spraw zdrowia innowacyjne urządzenia wielofunkcyjne, 

które następnie udostępnią świadczeniobiorcom. Zarówno wpływ realizacji świadczeń opieki 

zdrowotnej przy wykorzystaniu urządzenia wielofunkcyjnego do wstępnej diagnostyki jak i 

satysfakcja świadczeniobiorców z przeprowadzanego badania, będą w ramach ewaluacji 

programu pilotażowego oceniane na podstawie ankiet wypełnianych przez 

świadczeniobiorców i realizatorów programu pilotażowego, zamieszczanych na platformie 

DOM. Realizacja tego programu będzie wymagała wdrożenia dodatkowych funkcjonalności w 

ramach platformy DOM umożliwiających realizację programu pilotażowego.

Realizatorzy programu pilotażowego zostaną wybrani w ramach naboru 

przeprowadzanego przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Biorąc pod uwagę otwarty 

charakter naboru, jak i objęcie programem nie mniej niż 1 200 świadczeniobiorców, przewiduje 

się możliwość wyboru wniosków z terytorium całego kraju, przy uwzględnieniu czynników 

takich jak data wpływu wniosku i deklaracja szacunkowej liczby świadczeniobiorców 

zgłoszonych przez realizatora do udziału w programie. Przyjęta minimalna liczba 

świadczeniobiorców objęta programem pilotażowym, jest podyktowana m.in. planowanym 

zakupem 600 urządzeń przeznaczonych do realizacji programu pilotażowego.

Rozliczanie świadczeń, udzielonych w ramach programu pilotażowego odbywać się 

będzie z wykorzystaniem dodatkowej jednostki rozliczeniowej, której cena jednostkowa 

wynosi 150 zł brutto, po wykonaniu przez lekarza sprawującego opiekę nad świadczeniobiorcą 

czynności polegających na:

1) zapoznaniu się z wynikami zestawu badań zmieszczonych na platformie DOM,

2) sporządzeniu opisu zestawu badań oraz zamieszczenie go na platformie DOM,

3) wypełnieniu za pośrednictwem platformy DOM ankiety dotyczącej udzielonych 

świadczeń.

Świadczeniobiorca będzie monitorowany przy użyciu innowacyjnego urządzenia 

wielofunkcyjnego przez okres trzech miesięcy, jednocześnie zgodnie z założeniami programu 

rekomendowane jest jedno pełne badanie kontrolne raz w miesiącu, w celu umożliwienia 

efektywnej diagnostyki. Zwiększenie ilości przeprowadzonych badań oraz wybór badań w 

ramach zestawu badań pozostawać będzie w gestii lekarza sprawującego opiekę nad 
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świadczeniobiorcą. Natomiast w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia, po uruchomieniu 

aplikacji mobilnej w ramach platformy DOM i podaniu informacji w zakresie objawów 

budzących niepokój, świadczeniobiorca otrzymuje do samodzielnego wykonania w domu 

rekomendowany zakres badań, generowany indywidualnie dla każdego pacjenta w zależności 

od wskazanych objawów. Urządzenie podpowiada kolejność badań i wskazuje, czy pomiar jest 

dobrze wykonywany. Następnie wyniki badania wysyłane są do lekarza w celu postawienia 

rozpoznania. 

Ewaluacja programu pilotażowego w postaci oceny przez Ministra Zdrowia jego efektów, 

nastąpi na podstawie danych oraz ankiet, wypełnianych przez świadczeniobiorców i 

realizatorów programu pilotażowego, zamieszczanych na platformie DOM, niezwłocznie po 

realizacji świadczenia opieki zdrowotnej z wykorzystaniem urządzeń wielofunkcyjnych. 

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i 

niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) w uzasadnionych przypadkach 

akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli 

ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i 

zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w 

życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.

Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu 

ogłoszenia. Wprowadzenie takiego terminu wejścia w życie rozporządzenia jest istotne ze 

względu na konieczność jak najszybszego zabezpieczenia sprawnej realizacji zaspokajania 

potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. Biorąc pod uwagę korzyści płynące dla obywateli z 

niezwłocznego wejścia w życie projektowanych przepisów, jak i brak jakichkolwiek zagrożeń, 

wynikających ze skróconego okresu vacatio legis, w ocenie projektodawcy zaproponowane 

rozwiązanie nie narusza przesłanki przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawnego.

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedłożenia właściwym instytucjom i organom Unii 

Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania 

konsultacji lub uzgodnienia.

Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i 

średnich przedsiębiorców.
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Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych i w związku z tym nie 

podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 

norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku 

do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.
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