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w odpowiedzi na pismo ZSS.422.50.2016.KT w sprawie standardów opieki okołoporodowej, 

uprzejmie proszę  o przyjęcie poniższych informacji. 

Zmiana brzmienia art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o 

działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 960) zmieniła upoważnienie 

nadane Ministrowi Zdrowia do wydawania w drodze rozporządzeń  standardów postępowania 

medycznego na upoważnienie do wydawania — standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej 

w wybranych dziedzinach medycyny lub w określonych podmiotach wykonujących działalność  

leczniczą. Zmiana ta spowodowana była potrzebą  uporządkowania kwestii dotyczących 

wydawania i stosowania wytycznych lub zaleceń  postępowania dotyczącego diagnostyki i 

leczenia oraz samej organizacji opieki zdrowotnej. Nie ulega wątpliwości, że nie jest możliwe 

stworzenie 'standardów postępowania, nawet najwyższej jakości, które regulowałyby wszystkie 

występujące w praktyce przypadki. Lekarz powinien mieć  możliwość  korzystania z 

rekomendacji, zaleceń  i wytycznych określających najlepsze sposoby postępowania, jednak w 

sytuacjach, w których należy postąpić  inaczej, nie powinien obawiać  się, że narusza przepisy 

powszechnie obowiązujące. Należy mieć  na uwadze, że zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 

grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464, z późn. zm.) 

lekarz ma obowiązek wykonywać  zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, 

dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z 

zasadami etyki zawodowej oraz z należytą  starannością. 

Zmiana art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 

r. poz.1638, z późn. zm.) została wprowadzona w wyniku propozycji zgłoszonej w ramach 

uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o 

działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw. Propozycję  zgłosiła Naczelna Rada 

Lekarska, która postulowała wykreślenie upoważnienia ustawowego do określania jakichkolwiek 

standardów, podnosząc że stanowi ono "jaskrawe i nieuprawnione wkroczenie władzy 

ustawodawczej i administracyjnej w autonomiczny obszar nauki i wiedzy". Uwaga ta co .do 

zasady została uwzględniona — wybrano jednak rozwiązanie kompromisowe. W ustawie 
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pozostawiono fakultatywne upoważnienie dla Ministra Zdrowia do wydania standardów 

organizacyjnych. Informacje na temat wszystkich prowadzonych prac legislacyjnych są  

zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji. 

Zamieszczony tam został  raport z konsultacji publicznych i opiniowania projektu ustawy, 

zawierający informacje o wszystkich zgłoszonych propozycjach oraz odniesienie się  do nich. 

Odpowiadając na pytanie dotyczące przełożenia pozbawienia rangi normatywnej standardów 

medycznych dotyczących opieki okołoporodowej na bezpieczeństwo pacjentek, pragnę  

wyjaśnić, że w dalszym ciągu opieka zdrowotna nad kobietą  w okresie ciąży, porodu, połogu i 

opiece nad noworodkiem będzie regulowana przepisami prawa. W czasie obowiązywania 

utrzymanych w mocy aktualnych standardów postępowania medycznego, podjęte zostaną  

prace nad nowym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych. 

Podkreślić  należy, iż  obowiązujące w tej chwili standardy, wydane w formie rozporządzenia, na 

podstawie art. 22 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej, w tym dotyczące opieki 

okołoporodowej, w większości regulują  kwestie organizacyjne. 

Ponadto uprzejmie wyjaśniam, iż  Minister Zdrowia będzie mógł  ogłaszać  w drodze 

obwieszczenia zalecenia postępowania dotyczące diagnostyki i leczenia w zakresie świadczeń  

finansowanych ze środków publicznych, odrębnie dla poszczególnych dziedzin medycyny — 

opracowane przez towarzystwa naukowe o zasięgu krajowym. Rządowy projekt ustawy 

o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

który to umożliwi, został  przekazany do Sejmu (druk nr 1098). Możliwość  ich publikowania przez 

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

jednolitych wzorców postępowania medycznego w poszczególnych dziedzinach medycyny. 

Po uchwaleniu ustawy podjęte zostaną  prace nad określeniem w drodze obwieszczenia Ministra 

Zdrowia schematów postępowania medycznego dotyczącego między innymi opieki 

okołoporodowej. Należy mieć  na uwadze, że wymogi i zalecenia określone przez Ministra 

Zdrowia mogą  stanowić  jeden z warunków udzielania świadczeń  gwarantowanych. 

Odnosząc się  do poruszonej w piśmie kwestii zapewnienia opieki nad urodzonym dzieckiem, 

uprzejmie informuję, iż  trwają  wstępne prace nad nowelizacją  rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz 

sposobu jej przetwarzania (Dz.U. poz. 2069). Opracowany został  wzór „karty przebiegu ciąży", 

która będzie przewidywała powiadomienie położnej podstawowej opieki zdrowotnej o pacjentce 

w ciąży w celu zapewnienia objęcia opieką  urodzonego dziecka niezwłocznie po opuszczeniu 

szpitala. 
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