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1.

Strona główna programu – nowości
Rubryka „od redakcji” to informacje dotyczące najnowszych zmian w prawie i projektowanych aktów prawnych.
Dodatkowo zawarto w niej najciekawszy, zdaniem Redakcji, temat miesiąca oraz pytania zadawane przez
Użytkowników serwisu „Pytania i odpowiedzi”. Na stronie głównej Serwisu Prawo i Zdrowie Platinum znajdą
Państwo również bieżące newsy z rynku ochrony zdrowia.

Zakres dat nowości

2.

Zmiany w prawie od ostatniego logowania

3.

Kalendarium
Kalendarium pozwala na wyszukiwanie zmian w prawie po zakresie konkretnych dat, wskazywanych przez
Użytkownika. Znajdą Państwo tutaj również informacje o nadchodzących ważnych terminach oraz bieżące newsy z
rynku ochrony zdrowia.

4. Baza wiedzy
4.1. Zagadnienia
Zagadnienia w Serwisie Prawo i Zdrowie Platinum zostały podzielone według dwóch indeksów: przedmiotowego
(zdjęcie pierwsze) oraz hasłowego według porządku alfabetycznego (zdjęcie drugie).

Indeks przedmiotowy został przedstawiony w postaci drzewka analiz, które dotyczą konkretnych tematów.

Na poniższym zdjęciu została przedstawiona przykładowa analiza. W skład analiz mogą wchodzić między innymi
komentarze praktyczne, pytania i odpowiedzi, akty prawne odnoszące się bezpośrednio do jej tematyki,
orzeczenia sądów, wzory dokumentów, pisma urzędowe, projekty aktów prawnych, glosy, czy odnośniki do
stron www.

Każda analiza zawiera również słowa kluczowe. Jeśli wybiorą Państwo konkretne zagadnienie z indeksu
hasłowego, wówczas w wynikach wyszukiwania ukażą się wszystkie analizy, do których dane słowo kluczowe
zostało przypisane.

4.2. Komentarze praktyczne
Komentarze praktyczne są publikacjami tematycznymi ekspertów z zakresu między innymi prawa ochrony
zdrowia współpracującymi z wydawnictwem Wolters Kluwer.

Komentarz praktyczny może być wyszukiwany poprzez wpisanie słów szukanych w jego tytule bądź tekście, a
także dokonując wyboru jego autora. Ponadto istnieje możliwość wyboru konkretnego zagadnienia z indeksu
hasłowego odnoszącego się do tematyki komentarza lub wpisanie szukanego tematu w wyszukiwarce głównej.

4.3. Pytania i odpowiedzi
System „Pytania i odpowiedzi” pozwala Użytkownikom Serwisu Prawo i Zdrowie Platinum na zadawanie pytań
ekspertom współpracującym z Serwisem (np. dotyczących wątpliwości związanych ze stosowaniem bądź
interpretacją przepisów prawa). Udzielona przez eksperta odpowiedź przesyłana jest na adres email
Użytkownika. Aby zadać pytanie, należy kliknąć na specjalną ikonę
, która znajduje się między innymi w
panelu umiejscowionym nad komentarzem praktycznym, czy aktem prawnym. Wówczas zostaną Państwo
przekierowani na stronę serwisu „Pytania i odpowiedzi”.

Zadaj pytanie

Przed zadaniem pytania należy skorzystać z opcji wyszukiwania, gdyż podobne pytanie i odpowiedź może już
znajdować się w serwisie.

Pytania Użytkowników wraz z odpowiedziami udzielonymi przez ekspertów publikowane są w Serwisie Prawo i
Zdrowie.

4.4. Akty prawne
Podczas pracy z aktem prawnym mogą korzystać Państwo z wielu funkcjonalności dostępnych w panelu górnym
(toolbarze), jak i tym znajdującym się z lewej strony programu (taskpanelu).

Zadaj pytanie

Otwórz do wydruku
Porównaj z poprzednią wersją

Znajdź jednostkę (np. §, art.)

Opcje dostępne dla
„Moja strefa”

Funkcja „śledź zmiany”
Po kliknięciu na ikonę
, tekst aktu prawnego podświetli się na kolor zielony, który pozwala na
zaobserwowanie wprowadzonych do tekstu aktu prawnego zmian.

Wersje czasowe tekstu
Ikona
, znajdująca się obok przepisu aktu prawnego, pozwala na sprawdzenie wcześniejszego brzmienia
danego przepisu oraz porównanie brzmienia obecnego z poprzednimi wersjami.

Pod przepisami mogą znajdować się linki do informacji o danej jednostce, a także powiązanych orzeczeń sądów,
komentarzy praktycznych, aktów wykonawczych, tez z piśmiennictwa czy projektów aktów prawnych. Odsyłacze
pod jednostkami mogą być wyłączone, poprzez kliknięcie na ikonę

.

Odsyłacze

Po lewej stronie aktu prawnego znajduje się metryka aktu prawnego - informacje dotyczące daty jego wejścia w
życie, daty ostatniej dokonanej zmiany, status aktu (np. obowiązujący, oczekujący, uchylony), data uchylenia. Po
kliknięciu na odnośnik „Są wersje oczekujące”, wyświetlą się Państwu wersje aktu prawnego, które obecnie
oczekują na wejście w życie.

Dokumenty powiązane pozwalają na wyświetlenie dokumentów powiązanych z danym aktem prawnym.

Poniższa rubryka „Przeglądaj” pozwala na wyświetlenie między innymi tekstu pierwotnego, który został
ogłoszony w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Metryka dokumentu ukazuje relacje wskazanej ustawy
do innych aktów normatywnych. Przycisk „Wersje” pozwala na podgląd wszystkich dotychczasowych wersji
danego aktu prawnego, zarówno tych nieobowiązujących jak i tych oczekujących na wejście w życie.

Wyślij dokument
e-mailem
Eksport do formatu .rtf
Dodaj notatkę
Dodaj powiadomienie

Zakładka „Wersje” pozwala na podgląd wszystkich dostępnych wersji danego aktu prawnego zarówno
wcześniejszych jak i oczekujących na wejście w życie.

Ikona

pozwala na wybór wersji tekstu aktu prawnego według wskazanej przez Państwa daty.

Ikona
ustawy.

wyświetli informacje od redakcji, który opisują zmiany jakie zostały wprowadzone w danej wersji

Komentarz od redakcji

4.5. Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
W Serwisie Prawo i Zdrowie na bieżąco publikowane są nowe i aktualnie obowiązujące zarządzenia Prezesa NFZ.
Użytkownik ma również możliwość zapoznania się z projektami zarządzeń opracowywanych przez Fundusz.

Serwis Prawo i Zdrowie zwiera także komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie
zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z
Narodowym Funduszem Zdrowia.

4.6. Wzory dokumentów
W Serwisie zamieszczane są aktualne wzory dokumentów publikowane między innymi w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej.

W programie znajdą Państwo również autorskie wzory dokumentów opracowane przez ekspertów
współpracujących z wydawnictwem Wolters Kluwer.

5.

Moja strefa
„Moja strefa” jest miejscem, w którym można umieszczać istotne dla Państwa pracy akty prawne, komentarze
praktyczne, pytania i odpowiedzi, wzory dokumentów, orzeczenia, czy pisma urzędowe. „Moja strefa” zawiera w
sobie aktówkę, dokumenty ulubione i notatki, a także alerty.

Aby dodać dany element do poszczególnej kategorii, wystarczy najechać na ikonę
komentarzem praktycznym i wybrać interesujące Państwa miejsce przeznaczenia.

znajdującą się np. nad

W celu dodania notatki do „Mojej strefy”, należy kliknąć w ikonę
, a następnie wpisać jej treść i kliknąć na
przycisk „Zapisz”. Przy tworzeniu notatki mogą Państwo korzystać z opcji formatowania tekstu.

Podczas pracy z aktem prawnym, mogą Państwo dodać alert prawny, który będzie wysyłał na wskazany przez
Państwa adres email informację o dokonanych zmianach w treści np. ustawy. Aby dodać alert prawny, wystarczy
kliknąć na ikonę

. Modyfikacji alertów można dokonać w „Mojej strefie”.

6.

Navigator Ochrona Zdrowia
Navigator Ochrona Zdrowia jest opcjonalnym modułem do Serwisu Prawo i Zdrowie oraz programów z linii LEX i
ABC, który zawiera w sobie interaktywne diagramy przedstawiające procedury. Procedury prezentują przebieg
różnych postępowań związanych np. z zarządzaniem placówką medyczną. Jeśli zdecydowali się Państwo na
dodatkowy zakup wskazanego modułu, aby z niego skorzystać wystarczy kliknąć w ikonę
panelu głównym.

Następnie należy wybrać tematykę procedury.

znajdującą się w

Procedury przedstawione w postaci interaktywnych diagramów pozwalają Użytkownikowi na wybór
poszczególnych etapów postępowania w danej czynności. Wybór etapu postępowania przenosi Użytkownika do
jego opisu. Pod treścią etapu mogą znajdować się odsyłacze do dokumentów z nim powiązanych (aktów
prawnych, orzeczeń, wzorów i zestawień). Podobnie jak w przypadku aktów prawnych czy komentarzy
praktycznych, procedury mogą być dodane do „Mojej strefy”.

7. Wyszukiwanie dokumentów
7.1. Wyszukiwarka główna
Wyszukiwarka główna pozwoli Państwu na odnalezienie dokumentów (np. aktów prawnych, komentarzy
praktycznych, orzeczeń sądów) znajdujących się w Serwisie Prawo i Zdrowie. Po wpisaniu słowa program
wyszuka wszystkie dokumenty, w których się ono znajduje, z uwzględnieniem odmiany fleksyjnej. W przypadku
wpisania frazy – kilku słów, program wyszuka wszystkie wpisane przez Państwa słowa. W wynikach
wyszukiwania słowa te będą znajdowały się w dowolnej kolejności i odległości od siebie, również
z uwzględnieniem odmiany fleksyjnej.

W wynikach wyszukiwania, wpisane przez Państwa słowa zostaną podświetlone kolorem żółtym.

7.2. Wyszukiwarka pełnotekstowa
Podczas korzystania z Serwisu Prawo i Zdrowie Platinum mogą Państwo doprecyzować wyniki wyszukiwania. W
tym celu należy skorzystać z wyszukiwarki głównej programu, zaś szukany zwrot czy słowa kluczowe muszą być
wpisane w cudzysłowie.

Wpisanie frazy w cudzysłowie spowoduje, iż pogram wyszuka wszystkie dokumenty zawierające szukane słowa,
lecz w tym przypadku będą się one znajdowały bezpośrednio obok siebie, w podanej przez Państwa kolejności,
bez uwzględnienia odmiany fleksyjnej.

Jeśli do frazy ujętej w cudzysłowie dodadzą Państwo znak tyldy „~” oraz liczbę 0 (przykład: „podstawowa opieka
zdrowotna”~0), w programie zostaną wyszukane wszystkie dokumenty zawierające wpisaną frazę w podanej
kolejności słów, bezpośrednio przy sobie, ale w tym przypadku z zastosowaniem odmiany fleksyjnej.

7.3. Wyszukiwanie aktów prawnych
W celu wyszukiwania aktów prawnych mogą Państwo korzystać z wyszukiwarki głównej programu wpisując
nazwę np. ustawy, bądź słowa kluczowe dla niej istotne.

Istnieje również możliwość wyszukania aktu prawnego poprzez wskazanie jego identyfikatora. W tym celu
należy skorzystać z ikony
, a następnie wpisać publikator szukanego aktu normatywnego. Dla przykładu
posłużono się ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z
późn. zm.).

