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Na podstawie art. 31d ustawy z  dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, 
poz. 1027, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§  1.  W  rozporządzeniu Ministra Zdrowia z  dnia 
29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowa-
nych z  zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. Nr  140, 

poz.  1143, z  późn. zm.3)) w  załączniku nr  2 w  czę-
ści  A  „Wykaz substancji czynnych stosowanych 
w  chemioterapii z  rozpoznaniami według  ICD-10” 
uchyla się lp. 4131—4137, 5152—5176 i 8944—8950. 

§ 2. Leczenie raka: 

1)  niedrobnokomórkowego płuca substancją czynną: 
docetaksel, erlotynib i pemetreksed, 

2)  trzustki substancją czynną erlotynib 

— rozpoczęte przed dniem wejścia w życie niniejsze-
go rozporządzenia jest kontynuowane, jednakże nie 
dłużej niż do dnia 31 grudnia 2011 r., zgodnie z pro-
gramem leczenia w ramach świadczenia chemiotera-
pii niestandardowej określonego w  przepisach wy-
danych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierp-
nia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych. 

§  3.  Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 
15 grudnia 2011 r. 

Minister Zdrowia: wz. J. Szulc
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 4 listopada 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej 
— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z  dnia 16 listopada 2007  r. w  sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. 
Nr 216, poz. 1607).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w  Dz. U. z  2008  r. Nr  216, poz.  1367, Nr  225, 
poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, 
poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, 
poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, 
Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, 
poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. 
Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, 
poz.  857, Nr  165, poz.  1116, Nr  182, poz.  1228, Nr  205, 
poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, 
poz.  1723 i  1725 oraz z  2011  r. Nr  45, poz.  235, Nr  73, 
poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, 
Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, 
poz.  887, Nr  171, poz.  1016, Nr  205, poz.  1203 i  Nr  232, 
poz. 1378.

3)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone 
w Dz. U. z 2009 r. Nr 211, poz. 1639, z 2010 r. Nr 30, poz. 157 
oraz z 2011 r. Nr 40, poz. 212, Nr 202, poz. 1191 i Nr 244, 
poz. 1457.




