
 

Minister Zdrowia Warszawa, 

MDP.073.49.2016.WS 

Pan 

Marek Michalak 

Rzecznik Praw Dziecka 

Szanowny Panie Ministrze, 

odpowiadając na pismo ZSS.422.48.2016.JW w sprawie wdrożenia standardów 

profilaktycznej opieki pediattycznej od urodzenia do pełnoletności, uprzejmie proszę  

o przyjęcie poniższego stanowiska. 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania - 

medycznego przy udzielaniu świadczeń  zdrowotnych z zakresu opieki profilaktycznej 

nad dziećmi i młodzieżą  został  opracowany w 2015 r. Delegacja ustawowa 

umożliwiająca podjęcie takich prac legislacyjnych zawarta była w art. 22 ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1638). Projekt został  

przekazany do uzgodnień  międzyresortowych i konsultacji publicznych we wrześniu 

2015 r. Opinie i uwagi do projektu zgłosiło wówczas 139 podmiotów. Analiza 

przekazanych opinii i stanowisk wykazała, że część  opiniodawców wyraziła poparcie 

dla wprowadzenia przepisów w zaproponowanym kształcie, część  zaś  w sposób 

zdecydowany opowiedziała się  przeciwko określaniu standardów postępowania 

medycznego w aktach prawnych. Z uwagi na przewidywany brak możliwości uzyskania 

konsensusu pomiędzy środowiskiem lekarzy rodzinnych i lekarzy pediatrów oraz 

niemożność  wypracowania rozwiązań  optymalnych dla wszystkich podmiotów, podjęto 

wówczas decyzję  o rezygnacji z dalszego procedowania projektu w opracowanym 

kształcie. Dodatkowo, za decyzją  o wstrzymaniu prac nad projektem przemawiał  

określony przez Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia w dniu 3 grudnia 2015 r. priorytet 

"Wzmocnienie pozycji lekarza rodzinnego" oraz decyzja o powołaniu zespołu 

Ministerstwo Zdrowia Telefon: (22) 634 96 00 

ul. Miodowa 15 e-mail: kancelaria@migov.pi  

00-952 Warszawa www.rnz.gov.pl  

Clic
k t

o B
UY N

OW!PD
F-XChange Editor

tracker-software.com Clic
k t

o B
UY N

OW!PD

F-XChange Editor

tracker-software.com

http://tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
http://tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


do przygotowania założeń  ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Przyjęto, 

że przepisy ustawy powinny określić, między innymi, zakres oraz organizację  

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą  i będą  one stanowić  podstawę  

do prac nad nowymi rozwiązaniami w tym zakresie. 

Aktualne brzmieniem art. 22 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

(Dz.U. z 2016 r., poz. 1638), określa, że Minister Zdrowia może wydać  „standardy 

organizacyjne opieki zdrowotnej". Zgodnie z tym upoważnieniem ustawowym, minister 

właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, standardy 

organizacyjne opieki zdrowotnej w wybranych dziedzinach medycyny lub w określonych 

podmiotach wykonujących działalność  leczniczą, kierując się  potrzebą  zapewnienia 

odpowiedniej jakości świadczeń  zdrowotnych. 

Jednocześnie, w procedowanym obecnie projekcie ustawy o zmianie ustawy 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zakłada się  

przyznanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia uprawnienia w postaci możliwości 

ogłaszania, w drodze obwieszczenia, zaleceń  postępowania dotyczących diagnostyki 

, i leczenia w zakresie świadczeń  finansowanych ze środków publicznych, odrębnie dla 

poszczególnych dziedzin medycyny, opracowanych przez odpowiednie stowarzyszenia 

będące zgodnie z postanowieniami ich statutów towarzystwami o zasięgu krajowym, 

zrzeszające specjalistów w danej dziedzinie. Upoważnienie określone w projektowanej 

regulacji jest obligatoryjne w odniesieniu do zaleceń  postępowania wyłącznie w zakresie 

onkologii (diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego), stanowiących element 

tzw. pakietu onkologicznego, natomiast w pozostałym zakresie z uwagi na wielość  

dziedzin medycyny i różnorodność  możliwych schematów postępowania diagnostyczno-

terapeutycznego, upoważnienie jest fakultatywne. 

Schematy postępowania medycznego tworzone w formie zaleceń  przez odpowiednie 

towarzystwa naukowe, zgodnie z zasadami Evidence Based Medicine, stanowią  istotne 

wskazówki w codziennej praktyce medycznej, a możliwość  ich publikowania przez 

ministra właściwego do spraw zdrowia, w drodze obwieszczenia, przyczyni się  

do stosowania jednolitych wzorców postepowania medycznego w poszczególnych 

dziedzinach medycyny. Przedmiotowe zalecenia opracowane przez odpowiednie 

towarzystwa naukowe powinny uzyskać  opinie Agencji Oceny Technologii Medycznych 

i Taryfikacji. Zakłada się, że podlegają  one opiniowaniu pod względem poprawności 
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metodologicznej. W przypadku procedur medycznych w profilaktycznej opiece 

zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą, właściwymi podmiotami do przygotowania 

rekomendacji będą  Polskie Towarzystwo Pediatryczne oraz Polskie Towarzystwo 

Medycyny Rodzinnej. 

AkJw 

Z upowaznie 
INISTRA ZDRO 

SEKRETARZ STAN 

Jarosław Pinkas 
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