
Dziennik ustaw

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 855)
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych  z zakresu leczenia szpitalnego

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 918)
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych  z zakresu leczenia szpitalnego

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 936)
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych  z zakresu leczenia szpitalnego

4. Ustawa Ministra Zdrowia z dnia 10 czerwca 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 960)
o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 982)
w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 1004)
w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć         
produktami biobójczymi

7. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 1070)
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza    
dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

8. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 1132)
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie         
standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu        
opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego  
porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem.

9. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 1133)
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu  
zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania    
środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej    
do spraw środków zabezpieczających



10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 1172)
w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich       
o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do            
uzyskania tych orzeczeń 

11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 1261)
zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

12. Ustawa Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 1265)
o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw

13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 1327)
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia        
zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów

14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 1360)
 zmieniające rozporządzenie w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne

15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 1362)
w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów

16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 1372)
w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów                
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 1383)
w sprawie Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych

18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 1393)
 w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych



Dziennik urzędowy

1. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2016 r. (Dz. Urzędowy poz. 79)

 w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia      

żywieniowego oraz wyrobów medycznych
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