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W związku z pismem, znak: ZSS.422.50.2016.KS, dotyczącym informacji o przebiegu 

prac nad projektem nowych standardów w opiece okołoporodowej oraz wprowadzeniem 

wzoru „karty_przebiegu ciąży", których_ ppgręcie sygnalizowane było w piśmie z dnia 

13 stycznia 2017 r., znak: OZ0.073.2.2017/EW, uprzejmie proszę  o przyjęcie 

poniższych wyjaśnień. 

Opracowaniem nowego projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 

standardów organizacyjnych w opiece okołoporodowej na podstawie upoważnienia 

ustawowego zawartego w art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260) zajmuje się  powołany Zespół  

ekspertów. Podstawą  jego prac jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 

2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń  

zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą  w okresie 

fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1132). Nowe regulacje będą  w dużej -mierze uzależnione 

od wyników jego prac i ostatecznych ustaleń. Nie ulega wątpliwości, że celem działań  

Ministra Zdrowia jest zapewnienie wysokiej jakości opieki okołoporodowej, w tym 

zagwarantowanie właściwej organizacji tej opieki. Od początku powołania Zespołu 

odbyły się  trzy posiedzenia, kolejne zaplanowano na dzień  19 grudnia br. Jednocześnie 
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kwestie związane z monitorowaniem losów dziecka zostaną  potraktowane przez Zespół  

ze szczególną  uwagą. Aktualnie w resorcie zdrowia nie są  analizowane inne rozwiązania 

mające na celu zapewnienie uszczelnienia systemu obiegu informacji o urodzonym 

dziecku. 

W odpowiedzi na informację  o podjęciu prac 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), uprzejmie wyjaśniam, 

że trwają  analizy dotyczące zakresu i kierunku zmian ww. rozporządzenia. 

W odniesieniu do pytania o zalecenia postępowania dotyczące diagnostyki i leczenia 

dzieci, które mogą  być  ogłaszane przez Ministra Zdrowia w formie obwieszczeń, zgodnie 

z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 t. j.), uprzejmie informuję, że aktualnie 

nie wpłynął  w tej sprawie żaden wniosek towarzystw naukowych o zasięgu krajowym, 

zrzeszających specjalistów w dziedzinie medycyny mającej zastosowanie w leczeniu 

dzieci. Powyższe może mieć  związek z zaangażowaniem członków wielu towarzystw 

naukowych w prace nad nowym standardem organizacyjnym w opiece okołoporodowej. 

Jednocześnie nadmieniam, że w przypadku otrzymania .wniosków z takimi zaleceniami, 

zostaną  podjęte działania zmierzające do ich ogłoszenia. 
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