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Minister Zdrowia , 

IK: 1337986.JCM 

Szanowny Panie Rzeczniku, 

Warszawa, 

Pan 

Marek Michalak 

Rzecznik Praw Dziecka 

2018 -05- z 2 

w odpowiedzj na pismo z dnia 17 maja 2018 r., znak: ZSS.422.44.2017.KS, 

dotyczące prośby o przekazanie informacji, o bieżących działaniach resortu zdrowia 

w zakresie wprowadzenia porady żywieniowo-dietetycznej do wykazu świadczeń 

gwarantowanych, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego. 

W czerwcu 2016 r. do Ministerstwa Zdrowia wpłynął wniosek o zakwalifikowanie porady 

dietetycznej dla kobiet w ciąży i rodziców dzieci do piątego roku życia jako świadczenia 

gwarantowanego z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej. Przedmiotowy wniosek został złożony przez Fundację My Pacjenci -

Razem dla Zdrowia. 

W dniu 6 grudnia 2017 r:, na podstawie art. 31 c ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1938, z późn. zm.), Minister Zdrowia zlecił Prezesowi Agencji 

Oceny Technologii Medycznych Taryfikacji przygotowanie rekomendacji 

dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej: "Porada dietetyczna dla kobiet 

w ciąży i rodziców dzieci od 6 miesiąca życia do ukończenia 5 roku życia", jako 

świadczenia gwarantowanego z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej 

i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Realizacja przedmiotowego zlecenia została 

określona jako termin nie przekraczający 180 dni od dnia otrzymania ww. zlecenia. 

Ministerstwo Zdrowia 

ul. Miodowa 15 

00-952 Warszawa 

Telefon: (22) 634 96 OO 

e-mail: kani:elańa@mz.gov.pl 

www.mz.gov.pl 



L 

Kontynuując niniejszą odpowiedź uprzejmie informuję, iż zgodnie z planem pracy Rady 

Przejrzystości, działającej przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych 

i Taryfikacji z dnia 20 kwietnia br. (na okres od 01 maja 2018 r. do 31 maja 2018 r.), 

na posiedzeniu ww. Rady nr 19/2018, w dniu 28 maja 2018 r., zaplanowano 

m.in. przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia opieki 

zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego dla przedmiotowego świadczenia opieki 

zdrowotnej. 

W tym miejscu uznaję za stosowne podkreślić jednocześnie, iż zgodnie z art. 31 b ustawy 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

(Dz. U. z 2017, poz. 1938 z późn. zm.), kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej jako 

świadczenia gwarantowanego, dokonuje Minister Zdrowia po uzyskaniu rekomendacji 

Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. 

Natomiast podstawą zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia 

gwarantowanego jest jego ocena uwzględniająca m. in. następujące kryteria: 

1) wpływ na poprawę zdrowia obywateli przy uwzględnieniu wskaźników zapadalności, 

chorobowości lub śmiertelności określonych na podstawie aktualnej wiedzy 

medycznej; 

2) skutki następstw choroby lub stanu zdrowia, w szczególności prowadzących do: 

a) przedwczesnego zgonu, 

b) niezdolności do samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o emeryturach 

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

c) niezdolności do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

d) przewlekłego cierpienia lub przewlekłej choroby, 

e) obniżenia jakości życia; 

3) znaczenie dla zdrowia obywateli, przy uwzględnieniu konieczności: 

a) ratowania życia i uzyskania pełnego wyzdrowienia, 

b) ratowania życia i uzyskania poprawy stanu zdrowia, 

c) zapobiegania przedwczesnemu zgonowi, 

d) poprawiania jakości życia bez istotnego wpływu na jego długość; 

4) skuteczność kliniczną i bezpieczeństwo; 

5) stosunek uzyskiwanych korzyści zdrowotnych do ryzyka zdrowotnego; 

6) stosunek kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych; 

7) skutki finansowe dla systemu ochrony zdrowia, w tym dla podmiotów zobowiązanych 

do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych. 
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Należy wskazać, że w toku oceny świadczenia pod względem zasadności kwa°lifikacji 

jako świadczenia gwarantowanego, konieczne jest dokonanie oceny ww. kryteriów 

na podstawie dowodów naukowych o należytej jakości, w postaci m. in. opracowań 

wtórnych, badań klinicznych lub analiz ekonomicznych, dających podstawy do oceny 

względem wyżej wymienionych kryteriów. 
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