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Warszawa,  Minister Zdrowia 

OZ0.50.9.2017-1G 

Pan 

Marek Michalak 

Rzecznik Praw Dziecka 

tłfły 

w nawiązaniu do pisra z dnia 3 stycznia 2017 r., znak: ZSS.422.51.2016.EK, w sprawie 

utrzymania dotychczasowej roli lekarzy specjalistów w dziedzinie pediatrii w podstawowej 

opiece zdrowotnej, w związku z projektowanymi rozwiązaniami systemowymi, uprzejmie proszę, 

przyjęcie poniższego. 

W pierwszej kolejności pozwolę  sobie zauważyć, iż  w Ministerstwie Zdrowia trwają  obecnie 

intensywne prace mające na celu zmianę  modelu organizacyjnego podstawowej opieki 

zdrowotnej. W ramach ww. prac przygotowane zostały rozwiązania rangi ustawowej. 

W dniu 30 grudnia 2016 r. projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej został  skierowany 

do uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych, z terminem zgłaszania uwag do dnia 

1 lutego 2017 r. 

Przedmiotowy projekt zakłada m. in. oparcie podstawowej opieki zdrowotnej na medycynie 

rodzinnej. Przyjęto, że docelowo lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej będzie lekarz 

posiadający tytuł  specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej lub odbywający szkolenie 

specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej lub posiadający specjalizację  II stopnia 

w dziedzinie medycyny ogólnej, przy czym należy podkreślić, iż  ww. projekt za lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej uznaje również  lekarza posiadającego specjalizację  inną  niż  ww. 

a więc również  lekarza pediatrę, jeśli udzielał  przez okres co najmniej 3 lat świadczeń  
zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej i posiada umowę  o udzielanie świadczeń  opieki 

zdrowotnej z NFZ oraz tzw. aktywną  listę  pacjentów. Ponadto, przedmiotowy projekt zakłada, 

że do dnia 31 grudnia 2025 r. lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej będzie także lekarz, 

udzielający świadczeń  w POZ, niespełniający kryterium 3-letniego stażu, który posiada umowę  
udzielanie świadczeń  opieki zdrowotnej w POZ oraz aktywną  listę  pacjentów. 

Niemniej jednak wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska pediatrycznego, pozwolę  
sobie zapewnić  Pana Rzecznika, iż  definicja lekarza POZ zostanie odpowiednio skorygowana 

po zakończeniu konsultacji publicznych projektowanej regulacji. 
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/Piotr Warczyński 
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