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W odpowiedzi na pismo z dnia 2maja 2013 roku, znak: ZSS/500/l 1/2013/EK, nawiązujące

do propozycji Pana dr hab. n. med. Stanisława Kłęka, Prezesa Polskiego Towarzystwa

Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu, w sprawie poparcia starań

Towarzystwa dotyczących powołania zespołów żywieniowych w szpitalach, uprzejmie

wyjaśniam.

Stosownie do zapisów 5a ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r.

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. Nr 140,

poz. 1143, z późn. zm.), świadczeniodawca udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji

i hospitalizacji planowej, poddaje wszystkich świadczeniobiorców przyjmowanych

do leczenia, z wyłączeniem szpitalnego oddziału ratunkowego, przesiewowej ocenie stanu

odżywienia (SGA lub NRS 2002— u dorosłych, na siatkach wzrastaiiia u dzieci i młodzieży),

zgodnie z zasadami określonymi w „Standardach żywienia pozajelitowego i żywienia

dojelitowego” Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego lub,

w przypadku dzieci, zgodnie z zasadami określonymi przez Polskie Towarzystwo Żywienia

Klinicznego Dzieci.

Ponadto, zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, u świadczeniobiorców objętych

powtarzalną hospitalizacją przesiewowa ocena stanu odżywienia jest dokonywana w czasie

pierwszej hospitalizacji, a następnie nie rzadziej niż co 14 dni. U świadczeniobiorców

poddanych hospitalizacji i hospitalizacji planowej trwającej jeden dzień przesiewowa ocena

stanu odżywienia jest dokonywana w przypadku spadku masy ciała w okresie ostatnich

6 miesięcy przekraczającego 5% zwykłej masy ciała. Przesiewowa ocena stanu odżywienia

nie jest dokonywana w oddziałach okulistycznych, otorynolaryngologicznych,



alergologicznych oraz ortopedii i traumatologii narządu ruchu, jeżeli hospitalizacja pacjenta

trwa krócej niż 3 dni.

Natomiast w odniesieniu do świadczeniobiorców, u których stwierdzono, na podstawie

przesiewowej ocenie stanu odżywienia zwiększone ryzyko związane ze stanem odżywienia,

zobowiązano świadczeniodawców do poddania ich ocenie żywieniowej.

Jednocześnie, uprzejmie informuję Pana Rzecznika, iż przedstawiona w piśmie Pana Prezesa

Kłęka argumentacja, wielokrotnie podnoszona w kierowanej do Ministra Zdrowia

korespondencji, była poddawana szczegółowej analizie. Biorąc jednak pod uwagę,

iż zobowiązanie świadczeniodawców do poddawania przesiewowej ocenie stanu odżywienia

dotyczy niemal wszystkich świadczeniobiorców przyjmowanych do leczenia oraz fakt,

iż wprowadzenie sformalizowanych zespołów żywieniowych w szpitalach generuje

dodatkowe koszty i spotkało się ze sprzeciwem świadczeniodawców realizujących

świadczenia opieki zdrowotnej z przedmiotowego zakresu - przywrócenie postulowanych

przez Pana Prezesa zapisów nie wydaje się obecnie uzasadnione. Powyższe nie wyklucza

jednak wprowadzenia zespołów żywieniowych w kolejnych nowelizacjach.

Ponadto odnosząc się do zawartej w piśmie Polskiego Towarzystwa Żywienia

Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu, informacji wskazującej, iż w ponad 92%

szpitali (przystępujących do ankiety PTŻPDiM) działają postulowane zespoły żywieniowe,

należy zauważyć, iż brak zobowiązania świadczeniodawców do powoływania zespołów

żywieniowych nie rodzi negatywnych skutków po stronie świadczeniobiorców.

Ponadto pragnę zapewnić Pana Rzecznika, iż wszelkie działania podejmowane przez Ministra

Zdrowia mają na celu zapewnienie odpowiedniej jakości świadczeń opieki zdrowotnej oraz

bezpieczeństwa zdrowotnego świadczeniobiorców.
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