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Sz.	P.	Konstanty	Radziwiłł	

Minister	Zdrowia	

Ul.	Miodowa	15	

Warszawa	 	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	01.02.17	

	

Dotyczy:	Konsultacji	społecznych	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	

	

Szanowny	Panie	Ministrze,		

W	związku	z	trwającymi	konsultacjami	społecznymi	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	
uprzejmie	 proszę	 o	 przyjęcie	 następujących	 uwag	 i	 rekomendacji	 do	 projektu	 odzwierciedlających	
potrzeby	i	opinie	pacjentów:	

1. Proponowane	 w	 projekcie	 zmiany	 mają	 na	 celu	 poprawę	 organizacji	 i	 funkcjonowania	 POZ,	
zwiększenie	 efektywności	 i	 skoordynowanie	 działań	 POZ	 z	 innymi	 elementami	 systemu,	
zwiększenie	 roli	 profilaktyki	 i	 edukacji	 zdrowotnej	oraz	 stworzenie	mechanizmu	 finansowego	
motywowania	 świadczeniodawców	 do	 podnoszenia	 jakości	 udzielanych	 świadczeń.	 Cele	
stawiane	przed	ustawą	wydają	się	być	dogłębne,	słuszne	i	potrzebne.	Naszym	jednak	zdaniem	
zaproponowane	w	projekcie	narzędzia	nie	wystarczą,	żeby	dokonać	w	POZ	dogłębnych	zmian,	
jakich	 się	 od	 projektu	 oczekuje.	 POZ	 zajmujący	 się	 proaktywnie	 edukacją	 zdrowotną	 i	
profilaktyką	osób	zdrowych,	 leczeniem	pacjentów	z	chorobami	przewlekłymi	bez	delegowana	
tej	 funkcji	na	 lekarzy	specjalistów,	odbudowujący	zaufanie	pacjentów,	że	może	być	miejscem	
leczenia	a	nie	tylko	delegowania	na	wyższe	piętra	systemu	i	przyczyniający	się	do	zmniejszenia	
zużycia	zasobów	w	segmencie	leczenia	szpitalnego	będzie	wymagał	zmian,	które	jeśli	mają	być	
skuteczne	 -	 muszą	 dotykać	 trzech	 filarów	 strategicznych,	 na	 których	 oparta	 	 jest	 obecna	
koncepcja	POZ.	Bez	modyfikacji	w	obszarze	tych	filarów	nie	uzyska	się	zmiany	POZ	z	biernego	na	
czynnego	 uczestnika	 systemu	 ochrony	 zdrowia,	 a	 zmiany	 będą	 miały	 jedynie	 charakter	
kosmetyczny.	Te	trzy	mechanizmy,	które	należy	reformować,	a	których	obecny	projekt	zupełnie	
nie	dotyka	to;	

• koncepcja	stawki	kapitacyjnej	jako	głównego	mechanizmu	finansowania	POZ	
• koncepcja	 listy	 aktywnej	 sprawiająca,	 że	 wybór	 lekarza	 jest	 z	 perspektywy	 pacjenta	

iluzoryczny	
• koncepcja	 zespołu	 POZ	 składającego	 się	 z	 lekarza,	 pielęgniarki	 i	 położnej	 z	

dotychczasowym	tradycyjnym	podziałem	zadań	między	zawodami	medycznymi	
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Warszawa,	01.02.17	

	

Dotyczy:	Konsultacji	społecznych	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	

	

Szanowny	Panie	Ministrze,		

W	związku	z	trwającymi	konsultacjami	społecznymi	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	
uprzejmie	 proszę	 o	 przyjęcie	 następujących	 uwag	 i	 rekomendacji	 do	 projektu	 odzwierciedlających	
potrzeby	i	opinie	pacjentów:	

1. Proponowane	 w	 projekcie	 zmiany	 mają	 na	 celu	 poprawę	 organizacji	 i	 funkcjonowania	 POZ,	
zwiększenie	 efektywności	 i	 skoordynowanie	 działań	 POZ	 z	 innymi	 elementami	 systemu,	
zwiększenie	 roli	 profilaktyki	 i	 edukacji	 zdrowotnej	oraz	 stworzenie	mechanizmu	 finansowego	
motywowania	 świadczeniodawców	 do	 podnoszenia	 jakości	 udzielanych	 świadczeń.	 Cele	
stawiane	przed	ustawą	wydają	się	być	dogłębne,	słuszne	i	potrzebne.	Naszym	jednak	zdaniem	
zaproponowane	w	projekcie	narzędzia	nie	wystarczą,	żeby	dokonać	w	POZ	dogłębnych	zmian,	
jakich	 się	 od	 projektu	 oczekuje.	 POZ	 zajmujący	 się	 proaktywnie	 edukacją	 zdrowotną	 i	
profilaktyką	osób	zdrowych,	 leczeniem	pacjentów	z	chorobami	przewlekłymi	bez	delegowana	
tej	 funkcji	na	 lekarzy	specjalistów,	odbudowujący	zaufanie	pacjentów,	że	może	być	miejscem	
leczenia	a	nie	tylko	delegowania	na	wyższe	piętra	systemu	i	przyczyniający	się	do	zmniejszenia	
zużycia	zasobów	w	segmencie	leczenia	szpitalnego	będzie	wymagał	zmian,	które	jeśli	mają	być	
skuteczne	 -	 muszą	 dotykać	 trzech	 filarów	 strategicznych,	 na	 których	 oparta	 	 jest	 obecna	
koncepcja	POZ.	Bez	modyfikacji	w	obszarze	tych	filarów	nie	uzyska	się	zmiany	POZ	z	biernego	na	
czynnego	 uczestnika	 systemu	 ochrony	 zdrowia,	 a	 zmiany	 będą	 miały	 jedynie	 charakter	
kosmetyczny.	Te	trzy	mechanizmy,	które	należy	reformować,	a	których	obecny	projekt	zupełnie	
nie	dotyka	to;	

• koncepcja	stawki	kapitacyjnej	jako	głównego	mechanizmu	finansowania	POZ	
• koncepcja	 listy	 aktywnej	 sprawiająca,	 że	 wybór	 lekarza	 jest	 z	 perspektywy	 pacjenta	

iluzoryczny	
• koncepcja	 zespołu	 POZ	 składającego	 się	 z	 lekarza,	 pielęgniarki	 i	 położnej	 z	

dotychczasowym	tradycyjnym	podziałem	zadań	między	zawodami	medycznymi	

Sz.P.	Dyrektor	
Kamila	Malinowska	
Departament	Analiz	i	Strategii	
Ministerstwo	Zdrowia	
Ul.	Długa	5	
00-925 Warszawa	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	07.08.2017	

	

Dotyczy:	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	
dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	
wieku	1-3	

	

Szanowna	Pani	Dyrektor,		

Chciałabym	bardzo	serdecznie	podziękować	Pani	Dyrektor	za	trwające	w	resorcie	zdrowia	prace	nad	
wprowadzeniem	porad	żywieniowych	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	małych	dzieci	do	koszyka	świadczeń	
gwarantowanych.	Fundacja	wraz	z	partnerami	reprezentującymi	środowiska	ekspertów,	pielęgniarek,	
dietetyków	 i	 rodziców	 od	 2014	 roku	 dostrzega	 potrzebę	 systemowych	 rozwiązań	 w	 obszarze	
profilaktyki	otyłości	dzieci	i	zabiega	o	dokonanie	zmiany	w	koszyku	świadczeń	gwarantowanych,	która	
je	umożliwi.	Niezwykle	nas	cieszy,	że	ten	pogląd	podziela	Ministerstwo	Zdrowia.	To	zmiana	korzystna	
dla	dzieci	i	rodziców,	którzy	zyskają	dostęp	do	lepszej	edukacji	żywieniowej,	środowiska	dietetyków,	
które	zyska	zatrudnienie	w	systemie	opieki	zdrowotnej	oraz	dla	innych	zawodów	medycznych,	które	
zyskają	pomoc	w	realizacji	profilaktyki	otyłości	dzieci.		

W	nawiązaniu	do	przekazania	nam	do	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	
dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	
w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3,	pragnę	przekazać	następujące	uwagi	i	propozycje,	które	wpłynęły	
do	Fundacji	od	parterów,	do	których	przekazaliśmy		przesłane	dokumenty	do	konsultacji:	

1. W	 dokumentach	 Karty	 Problemu	 Zdrowotnego	 oraz	 schematów	 udzielania	 świadczeń	
dotyczących	 dzieci	 w	 różnych	miejscach	 pojawiają	 się	 odmienne	 zapisy	 dotycząc	 grupy	
wiekowej	dzieci	–	1-3	lata	lub	1-5	lat	czy	do	5go	roku	życia.	Proponujemy	wprowadzenie	
dostępności	 porad	 żywieniowych	 dla	 rodziców	 dzieci	 w	 wieku	 1-6	 lat.	 Dzieci	 w	 wieku	
powyżej	 6ciu	 lat	 	 zostaną	 objęte	 opieką	 pielęgniarki	 szkolnej	 i	 mamy	 nadzieję,	 że	
reformowana	obecnie	medycyna	szkolna	określi	profilaktykę	otyłości	jako	jeden	ze	swoich	
priorytetów	i	zaproponuje	rozwiązania	z	tego	obszaru	do	realizacji	dla	dzieci	od	6go	roku	
życia,	 które	 będą	 skutecznie	 realizowane	 w	 szkole.	 Poradnictwo	 żywieniowe	 którego	
dotyczy	Karta	Problemu	Zdrowotnego	objęłaby	więc	okres	ciąży	oraz	od	6go	miesiąca	do	
6go	roku	życia.	

2. W	związku	z	przekazanymi	nam	postulatami	środowisk	pielęgniarek	i	położnych,	wydaje	się	
zasadne	 rozważenie	 stworzenia	 dodatkowej	 oferty	 poradnictwa	 laktacyjnego	 dla	 kobiet	
karmiących	piersią	w	okresie	od	2go	do	6go	miesiąca	życia	dziecka,	o	zbliżonych	warunkach	
finansowania	do	porad	żywieniowych.	Poradnictwo	laktacyjne	mogłoby	uzupełnić	obecne	
świadczenie	opieki	położnej	dostępne	do	2go	miesiąca	życia	dziecka.		
Uzupełniając	 w	 ten	 sposób	 obecną	 ofertę	 świadczeń	 	 o	 dodatkowe	 poradnictwo	
żywieniowe	 adresowane	 do	 kobiet	 w	 ciąży,	 poradnictwo	 laktacyjne	 dla	 kobiet	 do	 6go	
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Sz.	P.	Konstanty	Radziwiłł	

Minister	Zdrowia	

Ul.	Miodowa	15	

Warszawa	 	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	01.02.17	

	

Dotyczy:	Konsultacji	społecznych	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	

	

Szanowny	Panie	Ministrze,		

W	związku	z	trwającymi	konsultacjami	społecznymi	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	
uprzejmie	 proszę	 o	 przyjęcie	 następujących	 uwag	 i	 rekomendacji	 do	 projektu	 odzwierciedlających	
potrzeby	i	opinie	pacjentów:	

1. Proponowane	 w	 projekcie	 zmiany	 mają	 na	 celu	 poprawę	 organizacji	 i	 funkcjonowania	 POZ,	
zwiększenie	 efektywności	 i	 skoordynowanie	 działań	 POZ	 z	 innymi	 elementami	 systemu,	
zwiększenie	 roli	 profilaktyki	 i	 edukacji	 zdrowotnej	oraz	 stworzenie	mechanizmu	 finansowego	
motywowania	 świadczeniodawców	 do	 podnoszenia	 jakości	 udzielanych	 świadczeń.	 Cele	
stawiane	przed	ustawą	wydają	się	być	dogłębne,	słuszne	i	potrzebne.	Naszym	jednak	zdaniem	
zaproponowane	w	projekcie	narzędzia	nie	wystarczą,	żeby	dokonać	w	POZ	dogłębnych	zmian,	
jakich	 się	 od	 projektu	 oczekuje.	 POZ	 zajmujący	 się	 proaktywnie	 edukacją	 zdrowotną	 i	
profilaktyką	osób	zdrowych,	 leczeniem	pacjentów	z	chorobami	przewlekłymi	bez	delegowana	
tej	 funkcji	na	 lekarzy	specjalistów,	odbudowujący	zaufanie	pacjentów,	że	może	być	miejscem	
leczenia	a	nie	tylko	delegowania	na	wyższe	piętra	systemu	i	przyczyniający	się	do	zmniejszenia	
zużycia	zasobów	w	segmencie	leczenia	szpitalnego	będzie	wymagał	zmian,	które	jeśli	mają	być	
skuteczne	 -	 muszą	 dotykać	 trzech	 filarów	 strategicznych,	 na	 których	 oparta	 	 jest	 obecna	
koncepcja	POZ.	Bez	modyfikacji	w	obszarze	tych	filarów	nie	uzyska	się	zmiany	POZ	z	biernego	na	
czynnego	 uczestnika	 systemu	 ochrony	 zdrowia,	 a	 zmiany	 będą	 miały	 jedynie	 charakter	
kosmetyczny.	Te	trzy	mechanizmy,	które	należy	reformować,	a	których	obecny	projekt	zupełnie	
nie	dotyka	to;	

• koncepcja	stawki	kapitacyjnej	jako	głównego	mechanizmu	finansowania	POZ	
• koncepcja	 listy	 aktywnej	 sprawiająca,	 że	 wybór	 lekarza	 jest	 z	 perspektywy	 pacjenta	

iluzoryczny	
• koncepcja	 zespołu	 POZ	 składającego	 się	 z	 lekarza,	 pielęgniarki	 i	 położnej	 z	

dotychczasowym	tradycyjnym	podziałem	zadań	między	zawodami	medycznymi	
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Sz.	P.	Konstanty	Radziwiłł	
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Warszawa,	01.02.17	

	

Dotyczy:	Konsultacji	społecznych	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	

	

Szanowny	Panie	Ministrze,		

W	związku	z	trwającymi	konsultacjami	społecznymi	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	
uprzejmie	 proszę	 o	 przyjęcie	 następujących	 uwag	 i	 rekomendacji	 do	 projektu	 odzwierciedlających	
potrzeby	i	opinie	pacjentów:	

1. Proponowane	 w	 projekcie	 zmiany	 mają	 na	 celu	 poprawę	 organizacji	 i	 funkcjonowania	 POZ,	
zwiększenie	 efektywności	 i	 skoordynowanie	 działań	 POZ	 z	 innymi	 elementami	 systemu,	
zwiększenie	 roli	 profilaktyki	 i	 edukacji	 zdrowotnej	oraz	 stworzenie	mechanizmu	 finansowego	
motywowania	 świadczeniodawców	 do	 podnoszenia	 jakości	 udzielanych	 świadczeń.	 Cele	
stawiane	przed	ustawą	wydają	się	być	dogłębne,	słuszne	i	potrzebne.	Naszym	jednak	zdaniem	
zaproponowane	w	projekcie	narzędzia	nie	wystarczą,	żeby	dokonać	w	POZ	dogłębnych	zmian,	
jakich	 się	 od	 projektu	 oczekuje.	 POZ	 zajmujący	 się	 proaktywnie	 edukacją	 zdrowotną	 i	
profilaktyką	osób	zdrowych,	 leczeniem	pacjentów	z	chorobami	przewlekłymi	bez	delegowana	
tej	 funkcji	na	 lekarzy	specjalistów,	odbudowujący	zaufanie	pacjentów,	że	może	być	miejscem	
leczenia	a	nie	tylko	delegowania	na	wyższe	piętra	systemu	i	przyczyniający	się	do	zmniejszenia	
zużycia	zasobów	w	segmencie	leczenia	szpitalnego	będzie	wymagał	zmian,	które	jeśli	mają	być	
skuteczne	 -	 muszą	 dotykać	 trzech	 filarów	 strategicznych,	 na	 których	 oparta	 	 jest	 obecna	
koncepcja	POZ.	Bez	modyfikacji	w	obszarze	tych	filarów	nie	uzyska	się	zmiany	POZ	z	biernego	na	
czynnego	 uczestnika	 systemu	 ochrony	 zdrowia,	 a	 zmiany	 będą	 miały	 jedynie	 charakter	
kosmetyczny.	Te	trzy	mechanizmy,	które	należy	reformować,	a	których	obecny	projekt	zupełnie	
nie	dotyka	to;	

• koncepcja	stawki	kapitacyjnej	jako	głównego	mechanizmu	finansowania	POZ	
• koncepcja	 listy	 aktywnej	 sprawiająca,	 że	 wybór	 lekarza	 jest	 z	 perspektywy	 pacjenta	

iluzoryczny	
• koncepcja	 zespołu	 POZ	 składającego	 się	 z	 lekarza,	 pielęgniarki	 i	 położnej	 z	

dotychczasowym	tradycyjnym	podziałem	zadań	między	zawodami	medycznymi	

Sz.P.	Dyrektor	
Kamila	Malinowska	
Departament	Analiz	i	Strategii	
Ministerstwo	Zdrowia	
Ul.	Długa	5	
00-925 Warszawa	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	07.08.2017	

	

Dotyczy:	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	
dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	
wieku	1-3	

	

Szanowna	Pani	Dyrektor,		

Chciałabym	bardzo	serdecznie	podziękować	Pani	Dyrektor	za	trwające	w	resorcie	zdrowia	prace	nad	
wprowadzeniem	porad	żywieniowych	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	małych	dzieci	do	koszyka	świadczeń	
gwarantowanych.	Fundacja	wraz	z	partnerami	reprezentującymi	środowiska	ekspertów,	pielęgniarek,	
dietetyków	 i	 rodziców	 od	 2014	 roku	 dostrzega	 potrzebę	 systemowych	 rozwiązań	 w	 obszarze	
profilaktyki	otyłości	dzieci	i	zabiega	o	dokonanie	zmiany	w	koszyku	świadczeń	gwarantowanych,	która	
je	umożliwi.	Niezwykle	nas	cieszy,	że	ten	pogląd	podziela	Ministerstwo	Zdrowia.	To	zmiana	korzystna	
dla	dzieci	i	rodziców,	którzy	zyskają	dostęp	do	lepszej	edukacji	żywieniowej,	środowiska	dietetyków,	
które	zyska	zatrudnienie	w	systemie	opieki	zdrowotnej	oraz	dla	innych	zawodów	medycznych,	które	
zyskają	pomoc	w	realizacji	profilaktyki	otyłości	dzieci.		

W	nawiązaniu	do	przekazania	nam	do	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	
dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	
w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3,	pragnę	przekazać	następujące	uwagi	i	propozycje,	które	wpłynęły	
do	Fundacji	od	parterów,	do	których	przekazaliśmy		przesłane	dokumenty	do	konsultacji:	

1. W	 dokumentach	 Karty	 Problemu	 Zdrowotnego	 oraz	 schematów	 udzielania	 świadczeń	
dotyczących	 dzieci	 w	 różnych	miejscach	 pojawiają	 się	 odmienne	 zapisy	 dotycząc	 grupy	
wiekowej	dzieci	–	1-3	lata	lub	1-5	lat	czy	do	5go	roku	życia.	Proponujemy	wprowadzenie	
dostępności	 porad	 żywieniowych	 dla	 rodziców	 dzieci	 w	 wieku	 1-6	 lat.	 Dzieci	 w	 wieku	
powyżej	 6ciu	 lat	 	 zostaną	 objęte	 opieką	 pielęgniarki	 szkolnej	 i	 mamy	 nadzieję,	 że	
reformowana	obecnie	medycyna	szkolna	określi	profilaktykę	otyłości	jako	jeden	ze	swoich	
priorytetów	i	zaproponuje	rozwiązania	z	tego	obszaru	do	realizacji	dla	dzieci	od	6go	roku	
życia,	 które	 będą	 skutecznie	 realizowane	 w	 szkole.	 Poradnictwo	 żywieniowe	 którego	
dotyczy	Karta	Problemu	Zdrowotnego	objęłaby	więc	okres	ciąży	oraz	od	6go	miesiąca	do	
6go	roku	życia.	

2. W	związku	z	przekazanymi	nam	postulatami	środowisk	pielęgniarek	i	położnych,	wydaje	się	
zasadne	 rozważenie	 stworzenia	 dodatkowej	 oferty	 poradnictwa	 laktacyjnego	 dla	 kobiet	
karmiących	piersią	w	okresie	od	2go	do	6go	miesiąca	życia	dziecka,	o	zbliżonych	warunkach	
finansowania	do	porad	żywieniowych.	Poradnictwo	laktacyjne	mogłoby	uzupełnić	obecne	
świadczenie	opieki	położnej	dostępne	do	2go	miesiąca	życia	dziecka.		
Uzupełniając	 w	 ten	 sposób	 obecną	 ofertę	 świadczeń	 	 o	 dodatkowe	 poradnictwo	
żywieniowe	 adresowane	 do	 kobiet	 w	 ciąży,	 poradnictwo	 laktacyjne	 dla	 kobiet	 do	 6go	

Sz.P.	Dyrektor	
Kamila	Malinowska	
Departament	Analiz	i	Strategii	
Ministerstwo	Zdrowia	
Ul.	Długa	5,	Warszawa	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	07.08.2017	

	

Dotyczy:	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	
dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	
wieku	1-3	

	

Szanowna	Pani	Dyrektor,		

Chciałabym	bardzo	serdecznie	podziękować	Pani	Dyrektor	za	trwające	w	resorcie	zdrowia	prace	nad	
wprowadzeniem	porad	żywieniowych	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	małych	dzieci	do	koszyka	świadczeń	
gwarantowanych.	Fundacja	wraz	z	partnerami	reprezentującymi	środowiska	ekspertów,	pielęgniarek,	
dietetyków	 i	 rodziców	 od	 2014	 roku	 dostrzega	 potrzebę	 systemowych	 rozwiązań	 w	 obszarze	
profilaktyki	otyłości	dzieci	i	zabiega	o	dokonanie	zmiany	w	koszyku	świadczeń	gwarantowanych,	która	
je	umożliwi.	Niezwykle	nas	cieszy,	że	ten	pogląd	podziela	Ministerstwo	Zdrowia.	To	zmiana	korzystna	
dla	dzieci	i	rodziców,	którzy	zyskają	dostęp	do	lepszej	edukacji	żywieniowej,	środowiska	dietetyków,	
które	zyska	zatrudnienie	w	systemie	opieki	zdrowotnej	oraz	dla	innych	zawodów	medycznych,	które	
zyskają	pomoc	w	realizacji	profilaktyki	otyłości	dzieci.		

W	nawiązaniu	do	przekazania	nam	do	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	
dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	
w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3,	pragnę	przekazać	następujące	uwagi	i	propozycje,	które	wpłynęły	
do	Fundacji	od	parterów,	do	których	przekazaliśmy		przesłane	dokumenty	do	konsultacji:	

	
1. W	 dokumentach	 Karty	 Problemu	 Zdrowotnego	 oraz	 schematów	 udzielania	 świadczeń	

dotyczących	 dzieci	 w	 różnych	miejscach	 pojawiają	 się	 odmienne	 zapisy	 dotycząc	 grupy	
wiekowej	dzieci	–	1-3	lata	lub	1-5	lat	czy	do	5go	roku	życia.	Proponujemy	wprowadzenie	
dostępności	 porad	 żywieniowych	 dla	 rodziców	 dzieci	 w	 wieku	 1-6	 lat.	 Dzieci	 w	 wieku	
powyżej	 6ciu	 lat	 	 zostaną	 objęte	 opieką	 pielęgniarki	 szkolnej	 i	 mamy	 nadzieję,	 że	
reformowana	obecnie	medycyna	szkolna	określi	profilaktykę	otyłości	jako	jeden	ze	swoich	
priorytetów	i	zaproponuje	rozwiązania	z	tego	obszaru	do	realizacji	dla	dzieci	od	6go	roku	
życia,	 które	 będą	 skutecznie	 realizowane	 w	 szkole.	 Poradnictwo	 żywieniowe	 którego	
dotyczy	Karta	Problemu	Zdrowotnego	objęłaby	więc	okres	ciąży	oraz	od	6go	miesiąca	do	
6go	roku	życia.	

2. W	związku	z	przekazanymi	nam	postulatami	środowisk	pielęgniarek	i	położnych,	wydaje	się	
zasadne	 rozważenie	 stworzenia	 dodatkowej	 oferty	 poradnictwa	 laktacyjnego	 dla	 kobiet	
karmiących	piersią	w	okresie	od	2go	do	6go	miesiąca	życia	dziecka,	o	zbliżonych	warunkach	
finansowania	do	porad	żywieniowych.	Poradnictwo	laktacyjne	mogłoby	uzupełnić	obecne	
świadczenie	opieki	położnej	dostępne	do	2go	miesiąca	życia	dziecka.		
Uzupełniając	 w	 ten	 sposób	 obecną	 ofertę	 świadczeń	 	 o	 dodatkowe	 poradnictwo	
żywieniowe	 adresowane	 do	 kobiet	 w	 ciąży,	 poradnictwo	 laktacyjne	 dla	 kobiet	 do	 6go	
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Sz.	P.	Konstanty	Radziwiłł	

Minister	Zdrowia	

Ul.	Miodowa	15	

Warszawa	 	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	01.02.17	

	

Dotyczy:	Konsultacji	społecznych	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	

	

Szanowny	Panie	Ministrze,		

W	związku	z	trwającymi	konsultacjami	społecznymi	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	
uprzejmie	 proszę	 o	 przyjęcie	 następujących	 uwag	 i	 rekomendacji	 do	 projektu	 odzwierciedlających	
potrzeby	i	opinie	pacjentów:	

1. Proponowane	 w	 projekcie	 zmiany	 mają	 na	 celu	 poprawę	 organizacji	 i	 funkcjonowania	 POZ,	
zwiększenie	 efektywności	 i	 skoordynowanie	 działań	 POZ	 z	 innymi	 elementami	 systemu,	
zwiększenie	 roli	 profilaktyki	 i	 edukacji	 zdrowotnej	oraz	 stworzenie	mechanizmu	 finansowego	
motywowania	 świadczeniodawców	 do	 podnoszenia	 jakości	 udzielanych	 świadczeń.	 Cele	
stawiane	przed	ustawą	wydają	się	być	dogłębne,	słuszne	i	potrzebne.	Naszym	jednak	zdaniem	
zaproponowane	w	projekcie	narzędzia	nie	wystarczą,	żeby	dokonać	w	POZ	dogłębnych	zmian,	
jakich	 się	 od	 projektu	 oczekuje.	 POZ	 zajmujący	 się	 proaktywnie	 edukacją	 zdrowotną	 i	
profilaktyką	osób	zdrowych,	 leczeniem	pacjentów	z	chorobami	przewlekłymi	bez	delegowana	
tej	 funkcji	na	 lekarzy	specjalistów,	odbudowujący	zaufanie	pacjentów,	że	może	być	miejscem	
leczenia	a	nie	tylko	delegowania	na	wyższe	piętra	systemu	i	przyczyniający	się	do	zmniejszenia	
zużycia	zasobów	w	segmencie	leczenia	szpitalnego	będzie	wymagał	zmian,	które	jeśli	mają	być	
skuteczne	 -	 muszą	 dotykać	 trzech	 filarów	 strategicznych,	 na	 których	 oparta	 	 jest	 obecna	
koncepcja	POZ.	Bez	modyfikacji	w	obszarze	tych	filarów	nie	uzyska	się	zmiany	POZ	z	biernego	na	
czynnego	 uczestnika	 systemu	 ochrony	 zdrowia,	 a	 zmiany	 będą	 miały	 jedynie	 charakter	
kosmetyczny.	Te	trzy	mechanizmy,	które	należy	reformować,	a	których	obecny	projekt	zupełnie	
nie	dotyka	to;	

• koncepcja	stawki	kapitacyjnej	jako	głównego	mechanizmu	finansowania	POZ	
• koncepcja	 listy	 aktywnej	 sprawiająca,	 że	 wybór	 lekarza	 jest	 z	 perspektywy	 pacjenta	

iluzoryczny	
• koncepcja	 zespołu	 POZ	 składającego	 się	 z	 lekarza,	 pielęgniarki	 i	 położnej	 z	

dotychczasowym	tradycyjnym	podziałem	zadań	między	zawodami	medycznymi	

	

	
ul.	Łabędzia	61,	04-806	Warszawa,	tel./fax	+48	22	615	57	10,	info@mypacjenci.org,	www.mypacjenci.org	

	

	

	

Sz.	P.	Konstanty	Radziwiłł	

Minister	Zdrowia	

Ul.	Miodowa	15	

Warszawa	 	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	01.02.17	

	

Dotyczy:	Konsultacji	społecznych	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	

	

Szanowny	Panie	Ministrze,		

W	związku	z	trwającymi	konsultacjami	społecznymi	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	
uprzejmie	 proszę	 o	 przyjęcie	 następujących	 uwag	 i	 rekomendacji	 do	 projektu	 odzwierciedlających	
potrzeby	i	opinie	pacjentów:	

1. Proponowane	 w	 projekcie	 zmiany	 mają	 na	 celu	 poprawę	 organizacji	 i	 funkcjonowania	 POZ,	
zwiększenie	 efektywności	 i	 skoordynowanie	 działań	 POZ	 z	 innymi	 elementami	 systemu,	
zwiększenie	 roli	 profilaktyki	 i	 edukacji	 zdrowotnej	oraz	 stworzenie	mechanizmu	 finansowego	
motywowania	 świadczeniodawców	 do	 podnoszenia	 jakości	 udzielanych	 świadczeń.	 Cele	
stawiane	przed	ustawą	wydają	się	być	dogłębne,	słuszne	i	potrzebne.	Naszym	jednak	zdaniem	
zaproponowane	w	projekcie	narzędzia	nie	wystarczą,	żeby	dokonać	w	POZ	dogłębnych	zmian,	
jakich	 się	 od	 projektu	 oczekuje.	 POZ	 zajmujący	 się	 proaktywnie	 edukacją	 zdrowotną	 i	
profilaktyką	osób	zdrowych,	 leczeniem	pacjentów	z	chorobami	przewlekłymi	bez	delegowana	
tej	 funkcji	na	 lekarzy	specjalistów,	odbudowujący	zaufanie	pacjentów,	że	może	być	miejscem	
leczenia	a	nie	tylko	delegowania	na	wyższe	piętra	systemu	i	przyczyniający	się	do	zmniejszenia	
zużycia	zasobów	w	segmencie	leczenia	szpitalnego	będzie	wymagał	zmian,	które	jeśli	mają	być	
skuteczne	 -	 muszą	 dotykać	 trzech	 filarów	 strategicznych,	 na	 których	 oparta	 	 jest	 obecna	
koncepcja	POZ.	Bez	modyfikacji	w	obszarze	tych	filarów	nie	uzyska	się	zmiany	POZ	z	biernego	na	
czynnego	 uczestnika	 systemu	 ochrony	 zdrowia,	 a	 zmiany	 będą	 miały	 jedynie	 charakter	
kosmetyczny.	Te	trzy	mechanizmy,	które	należy	reformować,	a	których	obecny	projekt	zupełnie	
nie	dotyka	to;	

• koncepcja	stawki	kapitacyjnej	jako	głównego	mechanizmu	finansowania	POZ	
• koncepcja	 listy	 aktywnej	 sprawiająca,	 że	 wybór	 lekarza	 jest	 z	 perspektywy	 pacjenta	

iluzoryczny	
• koncepcja	 zespołu	 POZ	 składającego	 się	 z	 lekarza,	 pielęgniarki	 i	 położnej	 z	

dotychczasowym	tradycyjnym	podziałem	zadań	między	zawodami	medycznymi	

Sz.P.	Dyrektor	
Kamila	Malinowska	
Departament	Analiz	i	Strategii	
Ministerstwo	Zdrowia	
Ul.	Długa	5	
00-925 Warszawa	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	07.08.2017	

	

Dotyczy:	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	
dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	
wieku	1-3	

	

Szanowna	Pani	Dyrektor,		

Chciałabym	bardzo	serdecznie	podziękować	Pani	Dyrektor	za	trwające	w	resorcie	zdrowia	prace	nad	
wprowadzeniem	porad	żywieniowych	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	małych	dzieci	do	koszyka	świadczeń	
gwarantowanych.	Fundacja	wraz	z	partnerami	reprezentującymi	środowiska	ekspertów,	pielęgniarek,	
dietetyków	 i	 rodziców	 od	 2014	 roku	 dostrzega	 potrzebę	 systemowych	 rozwiązań	 w	 obszarze	
profilaktyki	otyłości	dzieci	i	zabiega	o	dokonanie	zmiany	w	koszyku	świadczeń	gwarantowanych,	która	
je	umożliwi.	Niezwykle	nas	cieszy,	że	ten	pogląd	podziela	Ministerstwo	Zdrowia.	To	zmiana	korzystna	
dla	dzieci	i	rodziców,	którzy	zyskają	dostęp	do	lepszej	edukacji	żywieniowej,	środowiska	dietetyków,	
które	zyska	zatrudnienie	w	systemie	opieki	zdrowotnej	oraz	dla	innych	zawodów	medycznych,	które	
zyskają	pomoc	w	realizacji	profilaktyki	otyłości	dzieci.		

W	nawiązaniu	do	przekazania	nam	do	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	
dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	
w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3,	pragnę	przekazać	następujące	uwagi	i	propozycje,	które	wpłynęły	
do	Fundacji	od	parterów,	do	których	przekazaliśmy		przesłane	dokumenty	do	konsultacji:	

1. W	 dokumentach	 Karty	 Problemu	 Zdrowotnego	 oraz	 schematów	 udzielania	 świadczeń	
dotyczących	 dzieci	 w	 różnych	miejscach	 pojawiają	 się	 odmienne	 zapisy	 dotycząc	 grupy	
wiekowej	dzieci	–	1-3	lata	lub	1-5	lat	czy	do	5go	roku	życia.	Proponujemy	wprowadzenie	
dostępności	 porad	 żywieniowych	 dla	 rodziców	 dzieci	 w	 wieku	 1-6	 lat.	 Dzieci	 w	 wieku	
powyżej	 6ciu	 lat	 	 zostaną	 objęte	 opieką	 pielęgniarki	 szkolnej	 i	 mamy	 nadzieję,	 że	
reformowana	obecnie	medycyna	szkolna	określi	profilaktykę	otyłości	jako	jeden	ze	swoich	
priorytetów	i	zaproponuje	rozwiązania	z	tego	obszaru	do	realizacji	dla	dzieci	od	6go	roku	
życia,	 które	 będą	 skutecznie	 realizowane	 w	 szkole.	 Poradnictwo	 żywieniowe	 którego	
dotyczy	Karta	Problemu	Zdrowotnego	objęłaby	więc	okres	ciąży	oraz	od	6go	miesiąca	do	
6go	roku	życia.	

2. W	związku	z	przekazanymi	nam	postulatami	środowisk	pielęgniarek	i	położnych,	wydaje	się	
zasadne	 rozważenie	 stworzenia	 dodatkowej	 oferty	 poradnictwa	 laktacyjnego	 dla	 kobiet	
karmiących	piersią	w	okresie	od	2go	do	6go	miesiąca	życia	dziecka,	o	zbliżonych	warunkach	
finansowania	do	porad	żywieniowych.	Poradnictwo	laktacyjne	mogłoby	uzupełnić	obecne	
świadczenie	opieki	położnej	dostępne	do	2go	miesiąca	życia	dziecka.		
Uzupełniając	 w	 ten	 sposób	 obecną	 ofertę	 świadczeń	 	 o	 dodatkowe	 poradnictwo	
żywieniowe	 adresowane	 do	 kobiet	 w	 ciąży,	 poradnictwo	 laktacyjne	 dla	 kobiet	 do	 6go	

	

	

	

	
ul.	Łabędzia	61,	04-806	Warszawa,	tel./fax	+48	22	615	57	10,	info@mypacjenci.org,	www.mypacjenci.org	

	

	

	

Sz.	P.	Konstanty	Radziwiłł	

Minister	Zdrowia	

Ul.	Miodowa	15	

Warszawa	 	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	01.02.17	

	

Dotyczy:	Konsultacji	społecznych	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	

	

Szanowny	Panie	Ministrze,		

W	związku	z	trwającymi	konsultacjami	społecznymi	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	
uprzejmie	 proszę	 o	 przyjęcie	 następujących	 uwag	 i	 rekomendacji	 do	 projektu	 odzwierciedlających	
potrzeby	i	opinie	pacjentów:	

1. Proponowane	 w	 projekcie	 zmiany	 mają	 na	 celu	 poprawę	 organizacji	 i	 funkcjonowania	 POZ,	
zwiększenie	 efektywności	 i	 skoordynowanie	 działań	 POZ	 z	 innymi	 elementami	 systemu,	
zwiększenie	 roli	 profilaktyki	 i	 edukacji	 zdrowotnej	oraz	 stworzenie	mechanizmu	 finansowego	
motywowania	 świadczeniodawców	 do	 podnoszenia	 jakości	 udzielanych	 świadczeń.	 Cele	
stawiane	przed	ustawą	wydają	się	być	dogłębne,	słuszne	i	potrzebne.	Naszym	jednak	zdaniem	
zaproponowane	w	projekcie	narzędzia	nie	wystarczą,	żeby	dokonać	w	POZ	dogłębnych	zmian,	
jakich	 się	 od	 projektu	 oczekuje.	 POZ	 zajmujący	 się	 proaktywnie	 edukacją	 zdrowotną	 i	
profilaktyką	osób	zdrowych,	 leczeniem	pacjentów	z	chorobami	przewlekłymi	bez	delegowana	
tej	 funkcji	na	 lekarzy	specjalistów,	odbudowujący	zaufanie	pacjentów,	że	może	być	miejscem	
leczenia	a	nie	tylko	delegowania	na	wyższe	piętra	systemu	i	przyczyniający	się	do	zmniejszenia	
zużycia	zasobów	w	segmencie	leczenia	szpitalnego	będzie	wymagał	zmian,	które	jeśli	mają	być	
skuteczne	 -	 muszą	 dotykać	 trzech	 filarów	 strategicznych,	 na	 których	 oparta	 	 jest	 obecna	
koncepcja	POZ.	Bez	modyfikacji	w	obszarze	tych	filarów	nie	uzyska	się	zmiany	POZ	z	biernego	na	
czynnego	 uczestnika	 systemu	 ochrony	 zdrowia,	 a	 zmiany	 będą	 miały	 jedynie	 charakter	
kosmetyczny.	Te	trzy	mechanizmy,	które	należy	reformować,	a	których	obecny	projekt	zupełnie	
nie	dotyka	to;	

• koncepcja	stawki	kapitacyjnej	jako	głównego	mechanizmu	finansowania	POZ	
• koncepcja	 listy	 aktywnej	 sprawiająca,	 że	 wybór	 lekarza	 jest	 z	 perspektywy	 pacjenta	

iluzoryczny	
• koncepcja	 zespołu	 POZ	 składającego	 się	 z	 lekarza,	 pielęgniarki	 i	 położnej	 z	

dotychczasowym	tradycyjnym	podziałem	zadań	między	zawodami	medycznymi	

	

	
ul.	Łabędzia	61,	04-806	Warszawa,	tel./fax	+48	22	615	57	10,	info@mypacjenci.org,	www.mypacjenci.org	

	

	

	

Sz.	P.	Konstanty	Radziwiłł	

Minister	Zdrowia	

Ul.	Miodowa	15	

Warszawa	 	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	01.02.17	

	

Dotyczy:	Konsultacji	społecznych	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	

	

Szanowny	Panie	Ministrze,		

W	związku	z	trwającymi	konsultacjami	społecznymi	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	
uprzejmie	 proszę	 o	 przyjęcie	 następujących	 uwag	 i	 rekomendacji	 do	 projektu	 odzwierciedlających	
potrzeby	i	opinie	pacjentów:	

1. Proponowane	 w	 projekcie	 zmiany	 mają	 na	 celu	 poprawę	 organizacji	 i	 funkcjonowania	 POZ,	
zwiększenie	 efektywności	 i	 skoordynowanie	 działań	 POZ	 z	 innymi	 elementami	 systemu,	
zwiększenie	 roli	 profilaktyki	 i	 edukacji	 zdrowotnej	oraz	 stworzenie	mechanizmu	 finansowego	
motywowania	 świadczeniodawców	 do	 podnoszenia	 jakości	 udzielanych	 świadczeń.	 Cele	
stawiane	przed	ustawą	wydają	się	być	dogłębne,	słuszne	i	potrzebne.	Naszym	jednak	zdaniem	
zaproponowane	w	projekcie	narzędzia	nie	wystarczą,	żeby	dokonać	w	POZ	dogłębnych	zmian,	
jakich	 się	 od	 projektu	 oczekuje.	 POZ	 zajmujący	 się	 proaktywnie	 edukacją	 zdrowotną	 i	
profilaktyką	osób	zdrowych,	 leczeniem	pacjentów	z	chorobami	przewlekłymi	bez	delegowana	
tej	 funkcji	na	 lekarzy	specjalistów,	odbudowujący	zaufanie	pacjentów,	że	może	być	miejscem	
leczenia	a	nie	tylko	delegowania	na	wyższe	piętra	systemu	i	przyczyniający	się	do	zmniejszenia	
zużycia	zasobów	w	segmencie	leczenia	szpitalnego	będzie	wymagał	zmian,	które	jeśli	mają	być	
skuteczne	 -	 muszą	 dotykać	 trzech	 filarów	 strategicznych,	 na	 których	 oparta	 	 jest	 obecna	
koncepcja	POZ.	Bez	modyfikacji	w	obszarze	tych	filarów	nie	uzyska	się	zmiany	POZ	z	biernego	na	
czynnego	 uczestnika	 systemu	 ochrony	 zdrowia,	 a	 zmiany	 będą	 miały	 jedynie	 charakter	
kosmetyczny.	Te	trzy	mechanizmy,	które	należy	reformować,	a	których	obecny	projekt	zupełnie	
nie	dotyka	to;	

• koncepcja	stawki	kapitacyjnej	jako	głównego	mechanizmu	finansowania	POZ	
• koncepcja	 listy	 aktywnej	 sprawiająca,	 że	 wybór	 lekarza	 jest	 z	 perspektywy	 pacjenta	

iluzoryczny	
• koncepcja	 zespołu	 POZ	 składającego	 się	 z	 lekarza,	 pielęgniarki	 i	 położnej	 z	

dotychczasowym	tradycyjnym	podziałem	zadań	między	zawodami	medycznymi	

Sz.P.	Dyrektor	
Kamila	Malinowska	
Departament	Analiz	i	Strategii	
Ministerstwo	Zdrowia	
Ul.	Długa	5	
00-925 Warszawa	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	07.08.2017	

	

Dotyczy:	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	
dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	
wieku	1-3	

	

Szanowna	Pani	Dyrektor,		

Chciałabym	bardzo	serdecznie	podziękować	Pani	Dyrektor	za	trwające	w	resorcie	zdrowia	prace	nad	
wprowadzeniem	porad	żywieniowych	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	małych	dzieci	do	koszyka	świadczeń	
gwarantowanych.	Fundacja	wraz	z	partnerami	reprezentującymi	środowiska	ekspertów,	pielęgniarek,	
dietetyków	 i	 rodziców	 od	 2014	 roku	 dostrzega	 potrzebę	 systemowych	 rozwiązań	 w	 obszarze	
profilaktyki	otyłości	dzieci	i	zabiega	o	dokonanie	zmiany	w	koszyku	świadczeń	gwarantowanych,	która	
je	umożliwi.	Niezwykle	nas	cieszy,	że	ten	pogląd	podziela	Ministerstwo	Zdrowia.	To	zmiana	korzystna	
dla	dzieci	i	rodziców,	którzy	zyskają	dostęp	do	lepszej	edukacji	żywieniowej,	środowiska	dietetyków,	
które	zyska	zatrudnienie	w	systemie	opieki	zdrowotnej	oraz	dla	innych	zawodów	medycznych,	które	
zyskają	pomoc	w	realizacji	profilaktyki	otyłości	dzieci.		

W	nawiązaniu	do	przekazania	nam	do	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	
dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	
w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3,	pragnę	przekazać	następujące	uwagi	i	propozycje,	które	wpłynęły	
do	Fundacji	od	parterów,	do	których	przekazaliśmy		przesłane	dokumenty	do	konsultacji:	

1. W	 dokumentach	 Karty	 Problemu	 Zdrowotnego	 oraz	 schematów	 udzielania	 świadczeń	
dotyczących	 dzieci	 w	 różnych	miejscach	 pojawiają	 się	 odmienne	 zapisy	 dotycząc	 grupy	
wiekowej	dzieci	–	1-3	lata	lub	1-5	lat	czy	do	5go	roku	życia.	Proponujemy	wprowadzenie	
dostępności	 porad	 żywieniowych	 dla	 rodziców	 dzieci	 w	 wieku	 1-6	 lat.	 Dzieci	 w	 wieku	
powyżej	 6ciu	 lat	 	 zostaną	 objęte	 opieką	 pielęgniarki	 szkolnej	 i	 mamy	 nadzieję,	 że	
reformowana	obecnie	medycyna	szkolna	określi	profilaktykę	otyłości	jako	jeden	ze	swoich	
priorytetów	i	zaproponuje	rozwiązania	z	tego	obszaru	do	realizacji	dla	dzieci	od	6go	roku	
życia,	 które	 będą	 skutecznie	 realizowane	 w	 szkole.	 Poradnictwo	 żywieniowe	 którego	
dotyczy	Karta	Problemu	Zdrowotnego	objęłaby	więc	okres	ciąży	oraz	od	6go	miesiąca	do	
6go	roku	życia.	

2. W	związku	z	przekazanymi	nam	postulatami	środowisk	pielęgniarek	i	położnych,	wydaje	się	
zasadne	 rozważenie	 stworzenia	 dodatkowej	 oferty	 poradnictwa	 laktacyjnego	 dla	 kobiet	
karmiących	piersią	w	okresie	od	2go	do	6go	miesiąca	życia	dziecka,	o	zbliżonych	warunkach	
finansowania	do	porad	żywieniowych.	Poradnictwo	laktacyjne	mogłoby	uzupełnić	obecne	
świadczenie	opieki	położnej	dostępne	do	2go	miesiąca	życia	dziecka.		
Uzupełniając	 w	 ten	 sposób	 obecną	 ofertę	 świadczeń	 	 o	 dodatkowe	 poradnictwo	
żywieniowe	 adresowane	 do	 kobiet	 w	 ciąży,	 poradnictwo	 laktacyjne	 dla	 kobiet	 do	 6go	

Sz.P.	Dyrektor	
Kamila	Malinowska	
Departament	Analiz	i	Strategii	
Ministerstwo	Zdrowia	
Ul.	Długa	5,	Warszawa	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	07.08.2017	

	

Dotyczy:	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	
dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	
wieku	1-3	

	

Szanowna	Pani	Dyrektor,		

Chciałabym	bardzo	serdecznie	podziękować	Pani	Dyrektor	za	trwające	w	resorcie	zdrowia	prace	nad	
wprowadzeniem	porad	żywieniowych	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	małych	dzieci	do	koszyka	świadczeń	
gwarantowanych.	Fundacja	wraz	z	partnerami	reprezentującymi	środowiska	ekspertów,	pielęgniarek,	
dietetyków	 i	 rodziców	 od	 2014	 roku	 dostrzega	 potrzebę	 systemowych	 rozwiązań	 w	 obszarze	
profilaktyki	otyłości	dzieci	i	zabiega	o	dokonanie	zmiany	w	koszyku	świadczeń	gwarantowanych,	która	
je	umożliwi.	Niezwykle	nas	cieszy,	że	ten	pogląd	podziela	Ministerstwo	Zdrowia.	To	zmiana	korzystna	
dla	dzieci	i	rodziców,	którzy	zyskają	dostęp	do	lepszej	edukacji	żywieniowej,	środowiska	dietetyków,	
które	zyska	zatrudnienie	w	systemie	opieki	zdrowotnej	oraz	dla	innych	zawodów	medycznych,	które	
zyskają	pomoc	w	realizacji	profilaktyki	otyłości	dzieci.		

W	nawiązaniu	do	przekazania	nam	do	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	
dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	
w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3,	pragnę	przekazać	następujące	uwagi	i	propozycje,	które	wpłynęły	
do	Fundacji	od	parterów,	do	których	przekazaliśmy		przesłane	dokumenty	do	konsultacji:	

	
1. W	 dokumentach	 Karty	 Problemu	 Zdrowotnego	 oraz	 schematów	 udzielania	 świadczeń	

dotyczących	 dzieci	 w	 różnych	miejscach	 pojawiają	 się	 odmienne	 zapisy	 dotycząc	 grupy	
wiekowej	dzieci	–	1-3	lata	lub	1-5	lat	czy	do	5go	roku	życia.	Proponujemy	wprowadzenie	
dostępności	 porad	 żywieniowych	 dla	 rodziców	 dzieci	 w	 wieku	 1-6	 lat.	 Dzieci	 w	 wieku	
powyżej	 6ciu	 lat	 	 zostaną	 objęte	 opieką	 pielęgniarki	 szkolnej	 i	 mamy	 nadzieję,	 że	
reformowana	obecnie	medycyna	szkolna	określi	profilaktykę	otyłości	jako	jeden	ze	swoich	
priorytetów	i	zaproponuje	rozwiązania	z	tego	obszaru	do	realizacji	dla	dzieci	od	6go	roku	
życia,	 które	 będą	 skutecznie	 realizowane	 w	 szkole.	 Poradnictwo	 żywieniowe	 którego	
dotyczy	Karta	Problemu	Zdrowotnego	objęłaby	więc	okres	ciąży	oraz	od	6go	miesiąca	do	
6go	roku	życia.	

2. W	związku	z	przekazanymi	nam	postulatami	środowisk	pielęgniarek	i	położnych,	wydaje	się	
zasadne	 rozważenie	 stworzenia	 dodatkowej	 oferty	 poradnictwa	 laktacyjnego	 dla	 kobiet	
karmiących	piersią	w	okresie	od	2go	do	6go	miesiąca	życia	dziecka,	o	zbliżonych	warunkach	
finansowania	do	porad	żywieniowych.	Poradnictwo	laktacyjne	mogłoby	uzupełnić	obecne	
świadczenie	opieki	położnej	dostępne	do	2go	miesiąca	życia	dziecka.		
Uzupełniając	 w	 ten	 sposób	 obecną	 ofertę	 świadczeń	 	 o	 dodatkowe	 poradnictwo	
żywieniowe	 adresowane	 do	 kobiet	 w	 ciąży,	 poradnictwo	 laktacyjne	 dla	 kobiet	 do	 6go	

	

Józefa	Szczurek-Żelazko	
Wiceminister	Zdrowia	
Miodowa	15	
Warszawa	 	 	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	13.10.17	
	

Dotyczy:	 konsultacji	 społecznych	 założeń	 projektu	 ustawy	 o	 zdrowiu	 dzieci	 i	 młodzieży	 w	wieku	
szkolnym	

	

Szanowna	Pani	Minister,	

Z	prawdziwą	przyjemnością	przyjęliśmy	inicjatywę	resortu	zdrowia	dotyczącą	uporządkowania	obszaru	

medycyny	szkolnej,	zintegrowania	jej	z	opieką	profilaktyczną	nad	dzieckiem	realizowaną	w	POZ	oraz	

wdrożenia	systemu	informatycznego,	który	będzie	obsługiwał	medycynę	szkolną.	W	projekcie	założeń	

zadbano	o	większość	aspektów	istotnych	dla	zorganizowania	medycyny	szkolnej	w	sposób	nowoczesny	

i	wychodzący	naprzeciw	bieżącym	wyzwaniom	zdrowia	publicznego.	Ustawa	ta	z	pewnością	przełoży	

się	na	poprawę	stanu	zdrowia	dzieci	w	wieku	szkolnym.	Pragniemy	zwrócić	Państwa	uwagę	na	niektóre	

aspekty	naszym	zdaniem	niewystarczająco	precyzyjnie	zaadresowane	w	założeniach	projektu	ustawy:	

• projekt	 nie	 definiuje	 głównych	 wyzwań	 zdrowotnych,	 jakimi	 powinna	 się	 zająć	 medycyna	

szkolna.	W	założeniach	projektu	ustawy	uwzględniono	głównie	próchnicę	zębów,	pominięto	

takie	 istotne	 problemy	 zdrowia	 dzieci	 w	 wieku	 szkolnym	 jak	 otyłość	 i	 inne	 zaburzenia	

odżywiania	 (połowa	dzieci	w	wieku	szkolnym	ma	nieprawidłową	masę	ciała	a	co	trzecie	ma	

nadwagę	 lub	 otyłość	 w	 świetle	 wyników	 badania	 COSI)	 problemy	 zdrowia	 psychicznego,	

uzależnienia,	cyberprzemoc	czy	wszawicę.	

• dynamicznie	 rosnący	 problem	 nadwagi	 i	 otyłości	 dzieci	 w	 wieku	 szkolnym	 ma	 tą	 samą	

przyczynę,	 co	 próchnica	 zębów	 –	 są	 to	 problemy	 dietozależne,	 wymagające	 odrębnego	

programu	 edukacji,	 profilaktyki	 czy	 leczenia,	 w	 który	 powinna	 zostać	 włączona	 medycyna	

szkolna	 we	 współpracy	 z	 poradnią	 POZ	 i	 rodzicami.	W	 szkołach	 powinien	 być	 realizowany	

ogólnopolski	program	ukierunkowany	na	zwalczanie	otyłości	dzieci	polegający	na	współpracy	

pielęgniarki	 szkolnej,	 dietetyka	 szkolnego,	 psychologa,	 nauczycieli	 WF,	 personelu	 kuchni,	

dyrekcji	szkoły	z	rodzicami	i	uczniami	oraz	z	zespołem	POZ,	zajmującym	się	tym	problemem		

w	 grupie	 dzieci	 w	 wieku	 przedszkolnym.	 Program	 powinien	 zakładać	 ciągłość	 działań	

realizowanych	w	ramach	poradni	POZ	przez	personel	POZ	dla	dzieci	w	wieku	0-6	lat	poprzez	

jego	kontynuację	w	ramach	medycyny	szkolnej	dla	dzieci	w	wieku	6-19	 lat.	Koordynatorem	

	

	

	

	

	

	

	

	
ul.	Łabędzia	61,	04-806	Warszawa,	tel./fax	+48	22	615	57	10,	info@mypacjenci.org,	www.mypacjenci.org	

	

	

	

Sz.	P.	Konstanty	Radziwiłł	

Minister	Zdrowia	

Ul.	Miodowa	15	

Warszawa	 	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	01.02.17	

	

Dotyczy:	Konsultacji	społecznych	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	

	

Szanowny	Panie	Ministrze,		

W	związku	z	trwającymi	konsultacjami	społecznymi	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	
uprzejmie	 proszę	 o	 przyjęcie	 następujących	 uwag	 i	 rekomendacji	 do	 projektu	 odzwierciedlających	
potrzeby	i	opinie	pacjentów:	

1. Proponowane	 w	 projekcie	 zmiany	 mają	 na	 celu	 poprawę	 organizacji	 i	 funkcjonowania	 POZ,	
zwiększenie	 efektywności	 i	 skoordynowanie	 działań	 POZ	 z	 innymi	 elementami	 systemu,	
zwiększenie	 roli	 profilaktyki	 i	 edukacji	 zdrowotnej	oraz	 stworzenie	mechanizmu	 finansowego	
motywowania	 świadczeniodawców	 do	 podnoszenia	 jakości	 udzielanych	 świadczeń.	 Cele	
stawiane	przed	ustawą	wydają	się	być	dogłębne,	słuszne	i	potrzebne.	Naszym	jednak	zdaniem	
zaproponowane	w	projekcie	narzędzia	nie	wystarczą,	żeby	dokonać	w	POZ	dogłębnych	zmian,	
jakich	 się	 od	 projektu	 oczekuje.	 POZ	 zajmujący	 się	 proaktywnie	 edukacją	 zdrowotną	 i	
profilaktyką	osób	zdrowych,	 leczeniem	pacjentów	z	chorobami	przewlekłymi	bez	delegowana	
tej	 funkcji	na	 lekarzy	specjalistów,	odbudowujący	zaufanie	pacjentów,	że	może	być	miejscem	
leczenia	a	nie	tylko	delegowania	na	wyższe	piętra	systemu	i	przyczyniający	się	do	zmniejszenia	
zużycia	zasobów	w	segmencie	leczenia	szpitalnego	będzie	wymagał	zmian,	które	jeśli	mają	być	
skuteczne	 -	 muszą	 dotykać	 trzech	 filarów	 strategicznych,	 na	 których	 oparta	 	 jest	 obecna	
koncepcja	POZ.	Bez	modyfikacji	w	obszarze	tych	filarów	nie	uzyska	się	zmiany	POZ	z	biernego	na	
czynnego	 uczestnika	 systemu	 ochrony	 zdrowia,	 a	 zmiany	 będą	 miały	 jedynie	 charakter	
kosmetyczny.	Te	trzy	mechanizmy,	które	należy	reformować,	a	których	obecny	projekt	zupełnie	
nie	dotyka	to;	

• koncepcja	stawki	kapitacyjnej	jako	głównego	mechanizmu	finansowania	POZ	
• koncepcja	 listy	 aktywnej	 sprawiająca,	 że	 wybór	 lekarza	 jest	 z	 perspektywy	 pacjenta	

iluzoryczny	
• koncepcja	 zespołu	 POZ	 składającego	 się	 z	 lekarza,	 pielęgniarki	 i	 położnej	 z	

dotychczasowym	tradycyjnym	podziałem	zadań	między	zawodami	medycznymi	

	

	
ul.	Łabędzia	61,	04-806	Warszawa,	tel./fax	+48	22	615	57	10,	info@mypacjenci.org,	www.mypacjenci.org	

	

	

	

Sz.	P.	Konstanty	Radziwiłł	

Minister	Zdrowia	

Ul.	Miodowa	15	

Warszawa	 	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	01.02.17	

	

Dotyczy:	Konsultacji	społecznych	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	

	

Szanowny	Panie	Ministrze,		

W	związku	z	trwającymi	konsultacjami	społecznymi	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	
uprzejmie	 proszę	 o	 przyjęcie	 następujących	 uwag	 i	 rekomendacji	 do	 projektu	 odzwierciedlających	
potrzeby	i	opinie	pacjentów:	

1. Proponowane	 w	 projekcie	 zmiany	 mają	 na	 celu	 poprawę	 organizacji	 i	 funkcjonowania	 POZ,	
zwiększenie	 efektywności	 i	 skoordynowanie	 działań	 POZ	 z	 innymi	 elementami	 systemu,	
zwiększenie	 roli	 profilaktyki	 i	 edukacji	 zdrowotnej	oraz	 stworzenie	mechanizmu	 finansowego	
motywowania	 świadczeniodawców	 do	 podnoszenia	 jakości	 udzielanych	 świadczeń.	 Cele	
stawiane	przed	ustawą	wydają	się	być	dogłębne,	słuszne	i	potrzebne.	Naszym	jednak	zdaniem	
zaproponowane	w	projekcie	narzędzia	nie	wystarczą,	żeby	dokonać	w	POZ	dogłębnych	zmian,	
jakich	 się	 od	 projektu	 oczekuje.	 POZ	 zajmujący	 się	 proaktywnie	 edukacją	 zdrowotną	 i	
profilaktyką	osób	zdrowych,	 leczeniem	pacjentów	z	chorobami	przewlekłymi	bez	delegowana	
tej	 funkcji	na	 lekarzy	specjalistów,	odbudowujący	zaufanie	pacjentów,	że	może	być	miejscem	
leczenia	a	nie	tylko	delegowania	na	wyższe	piętra	systemu	i	przyczyniający	się	do	zmniejszenia	
zużycia	zasobów	w	segmencie	leczenia	szpitalnego	będzie	wymagał	zmian,	które	jeśli	mają	być	
skuteczne	 -	 muszą	 dotykać	 trzech	 filarów	 strategicznych,	 na	 których	 oparta	 	 jest	 obecna	
koncepcja	POZ.	Bez	modyfikacji	w	obszarze	tych	filarów	nie	uzyska	się	zmiany	POZ	z	biernego	na	
czynnego	 uczestnika	 systemu	 ochrony	 zdrowia,	 a	 zmiany	 będą	 miały	 jedynie	 charakter	
kosmetyczny.	Te	trzy	mechanizmy,	które	należy	reformować,	a	których	obecny	projekt	zupełnie	
nie	dotyka	to;	

• koncepcja	stawki	kapitacyjnej	jako	głównego	mechanizmu	finansowania	POZ	
• koncepcja	 listy	 aktywnej	 sprawiająca,	 że	 wybór	 lekarza	 jest	 z	 perspektywy	 pacjenta	

iluzoryczny	
• koncepcja	 zespołu	 POZ	 składającego	 się	 z	 lekarza,	 pielęgniarki	 i	 położnej	 z	

dotychczasowym	tradycyjnym	podziałem	zadań	między	zawodami	medycznymi	

Sz.P.	Dyrektor	
Kamila	Malinowska	
Departament	Analiz	i	Strategii	
Ministerstwo	Zdrowia	
Ul.	Długa	5	
00-925 Warszawa	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	07.08.2017	

	

Dotyczy:	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	
dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	
wieku	1-3	

	

Szanowna	Pani	Dyrektor,		

Chciałabym	bardzo	serdecznie	podziękować	Pani	Dyrektor	za	trwające	w	resorcie	zdrowia	prace	nad	
wprowadzeniem	porad	żywieniowych	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	małych	dzieci	do	koszyka	świadczeń	
gwarantowanych.	Fundacja	wraz	z	partnerami	reprezentującymi	środowiska	ekspertów,	pielęgniarek,	
dietetyków	 i	 rodziców	 od	 2014	 roku	 dostrzega	 potrzebę	 systemowych	 rozwiązań	 w	 obszarze	
profilaktyki	otyłości	dzieci	i	zabiega	o	dokonanie	zmiany	w	koszyku	świadczeń	gwarantowanych,	która	
je	umożliwi.	Niezwykle	nas	cieszy,	że	ten	pogląd	podziela	Ministerstwo	Zdrowia.	To	zmiana	korzystna	
dla	dzieci	i	rodziców,	którzy	zyskają	dostęp	do	lepszej	edukacji	żywieniowej,	środowiska	dietetyków,	
które	zyska	zatrudnienie	w	systemie	opieki	zdrowotnej	oraz	dla	innych	zawodów	medycznych,	które	
zyskają	pomoc	w	realizacji	profilaktyki	otyłości	dzieci.		

W	nawiązaniu	do	przekazania	nam	do	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	
dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	
w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3,	pragnę	przekazać	następujące	uwagi	i	propozycje,	które	wpłynęły	
do	Fundacji	od	parterów,	do	których	przekazaliśmy		przesłane	dokumenty	do	konsultacji:	

1. W	 dokumentach	 Karty	 Problemu	 Zdrowotnego	 oraz	 schematów	 udzielania	 świadczeń	
dotyczących	 dzieci	 w	 różnych	miejscach	 pojawiają	 się	 odmienne	 zapisy	 dotycząc	 grupy	
wiekowej	dzieci	–	1-3	lata	lub	1-5	lat	czy	do	5go	roku	życia.	Proponujemy	wprowadzenie	
dostępności	 porad	 żywieniowych	 dla	 rodziców	 dzieci	 w	 wieku	 1-6	 lat.	 Dzieci	 w	 wieku	
powyżej	 6ciu	 lat	 	 zostaną	 objęte	 opieką	 pielęgniarki	 szkolnej	 i	 mamy	 nadzieję,	 że	
reformowana	obecnie	medycyna	szkolna	określi	profilaktykę	otyłości	jako	jeden	ze	swoich	
priorytetów	i	zaproponuje	rozwiązania	z	tego	obszaru	do	realizacji	dla	dzieci	od	6go	roku	
życia,	 które	 będą	 skutecznie	 realizowane	 w	 szkole.	 Poradnictwo	 żywieniowe	 którego	
dotyczy	Karta	Problemu	Zdrowotnego	objęłaby	więc	okres	ciąży	oraz	od	6go	miesiąca	do	
6go	roku	życia.	

2. W	związku	z	przekazanymi	nam	postulatami	środowisk	pielęgniarek	i	położnych,	wydaje	się	
zasadne	 rozważenie	 stworzenia	 dodatkowej	 oferty	 poradnictwa	 laktacyjnego	 dla	 kobiet	
karmiących	piersią	w	okresie	od	2go	do	6go	miesiąca	życia	dziecka,	o	zbliżonych	warunkach	
finansowania	do	porad	żywieniowych.	Poradnictwo	laktacyjne	mogłoby	uzupełnić	obecne	
świadczenie	opieki	położnej	dostępne	do	2go	miesiąca	życia	dziecka.		
Uzupełniając	 w	 ten	 sposób	 obecną	 ofertę	 świadczeń	 	 o	 dodatkowe	 poradnictwo	
żywieniowe	 adresowane	 do	 kobiet	 w	 ciąży,	 poradnictwo	 laktacyjne	 dla	 kobiet	 do	 6go	

	

	

	

	
ul.	Łabędzia	61,	04-806	Warszawa,	tel./fax	+48	22	615	57	10,	info@mypacjenci.org,	www.mypacjenci.org	

	

	

	

Sz.	P.	Konstanty	Radziwiłł	

Minister	Zdrowia	

Ul.	Miodowa	15	

Warszawa	 	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	01.02.17	

	

Dotyczy:	Konsultacji	społecznych	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	

	

Szanowny	Panie	Ministrze,		

W	związku	z	trwającymi	konsultacjami	społecznymi	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	
uprzejmie	 proszę	 o	 przyjęcie	 następujących	 uwag	 i	 rekomendacji	 do	 projektu	 odzwierciedlających	
potrzeby	i	opinie	pacjentów:	

1. Proponowane	 w	 projekcie	 zmiany	 mają	 na	 celu	 poprawę	 organizacji	 i	 funkcjonowania	 POZ,	
zwiększenie	 efektywności	 i	 skoordynowanie	 działań	 POZ	 z	 innymi	 elementami	 systemu,	
zwiększenie	 roli	 profilaktyki	 i	 edukacji	 zdrowotnej	oraz	 stworzenie	mechanizmu	 finansowego	
motywowania	 świadczeniodawców	 do	 podnoszenia	 jakości	 udzielanych	 świadczeń.	 Cele	
stawiane	przed	ustawą	wydają	się	być	dogłębne,	słuszne	i	potrzebne.	Naszym	jednak	zdaniem	
zaproponowane	w	projekcie	narzędzia	nie	wystarczą,	żeby	dokonać	w	POZ	dogłębnych	zmian,	
jakich	 się	 od	 projektu	 oczekuje.	 POZ	 zajmujący	 się	 proaktywnie	 edukacją	 zdrowotną	 i	
profilaktyką	osób	zdrowych,	 leczeniem	pacjentów	z	chorobami	przewlekłymi	bez	delegowana	
tej	 funkcji	na	 lekarzy	specjalistów,	odbudowujący	zaufanie	pacjentów,	że	może	być	miejscem	
leczenia	a	nie	tylko	delegowania	na	wyższe	piętra	systemu	i	przyczyniający	się	do	zmniejszenia	
zużycia	zasobów	w	segmencie	leczenia	szpitalnego	będzie	wymagał	zmian,	które	jeśli	mają	być	
skuteczne	 -	 muszą	 dotykać	 trzech	 filarów	 strategicznych,	 na	 których	 oparta	 	 jest	 obecna	
koncepcja	POZ.	Bez	modyfikacji	w	obszarze	tych	filarów	nie	uzyska	się	zmiany	POZ	z	biernego	na	
czynnego	 uczestnika	 systemu	 ochrony	 zdrowia,	 a	 zmiany	 będą	 miały	 jedynie	 charakter	
kosmetyczny.	Te	trzy	mechanizmy,	które	należy	reformować,	a	których	obecny	projekt	zupełnie	
nie	dotyka	to;	

• koncepcja	stawki	kapitacyjnej	jako	głównego	mechanizmu	finansowania	POZ	
• koncepcja	 listy	 aktywnej	 sprawiająca,	 że	 wybór	 lekarza	 jest	 z	 perspektywy	 pacjenta	

iluzoryczny	
• koncepcja	 zespołu	 POZ	 składającego	 się	 z	 lekarza,	 pielęgniarki	 i	 położnej	 z	

dotychczasowym	tradycyjnym	podziałem	zadań	między	zawodami	medycznymi	

	

	
ul.	Łabędzia	61,	04-806	Warszawa,	tel./fax	+48	22	615	57	10,	info@mypacjenci.org,	www.mypacjenci.org	

	

	

	

Sz.	P.	Konstanty	Radziwiłł	

Minister	Zdrowia	

Ul.	Miodowa	15	

Warszawa	 	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	01.02.17	

	

Dotyczy:	Konsultacji	społecznych	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	

	

Szanowny	Panie	Ministrze,		

W	związku	z	trwającymi	konsultacjami	społecznymi	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	
uprzejmie	 proszę	 o	 przyjęcie	 następujących	 uwag	 i	 rekomendacji	 do	 projektu	 odzwierciedlających	
potrzeby	i	opinie	pacjentów:	

1. Proponowane	 w	 projekcie	 zmiany	 mają	 na	 celu	 poprawę	 organizacji	 i	 funkcjonowania	 POZ,	
zwiększenie	 efektywności	 i	 skoordynowanie	 działań	 POZ	 z	 innymi	 elementami	 systemu,	
zwiększenie	 roli	 profilaktyki	 i	 edukacji	 zdrowotnej	oraz	 stworzenie	mechanizmu	 finansowego	
motywowania	 świadczeniodawców	 do	 podnoszenia	 jakości	 udzielanych	 świadczeń.	 Cele	
stawiane	przed	ustawą	wydają	się	być	dogłębne,	słuszne	i	potrzebne.	Naszym	jednak	zdaniem	
zaproponowane	w	projekcie	narzędzia	nie	wystarczą,	żeby	dokonać	w	POZ	dogłębnych	zmian,	
jakich	 się	 od	 projektu	 oczekuje.	 POZ	 zajmujący	 się	 proaktywnie	 edukacją	 zdrowotną	 i	
profilaktyką	osób	zdrowych,	 leczeniem	pacjentów	z	chorobami	przewlekłymi	bez	delegowana	
tej	 funkcji	na	 lekarzy	specjalistów,	odbudowujący	zaufanie	pacjentów,	że	może	być	miejscem	
leczenia	a	nie	tylko	delegowania	na	wyższe	piętra	systemu	i	przyczyniający	się	do	zmniejszenia	
zużycia	zasobów	w	segmencie	leczenia	szpitalnego	będzie	wymagał	zmian,	które	jeśli	mają	być	
skuteczne	 -	 muszą	 dotykać	 trzech	 filarów	 strategicznych,	 na	 których	 oparta	 	 jest	 obecna	
koncepcja	POZ.	Bez	modyfikacji	w	obszarze	tych	filarów	nie	uzyska	się	zmiany	POZ	z	biernego	na	
czynnego	 uczestnika	 systemu	 ochrony	 zdrowia,	 a	 zmiany	 będą	 miały	 jedynie	 charakter	
kosmetyczny.	Te	trzy	mechanizmy,	które	należy	reformować,	a	których	obecny	projekt	zupełnie	
nie	dotyka	to;	

• koncepcja	stawki	kapitacyjnej	jako	głównego	mechanizmu	finansowania	POZ	
• koncepcja	 listy	 aktywnej	 sprawiająca,	 że	 wybór	 lekarza	 jest	 z	 perspektywy	 pacjenta	

iluzoryczny	
• koncepcja	 zespołu	 POZ	 składającego	 się	 z	 lekarza,	 pielęgniarki	 i	 położnej	 z	

dotychczasowym	tradycyjnym	podziałem	zadań	między	zawodami	medycznymi	

Sz.P.	Dyrektor	
Kamila	Malinowska	
Departament	Analiz	i	Strategii	
Ministerstwo	Zdrowia	
Ul.	Długa	5	
00-925 Warszawa	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	07.08.2017	

	

Dotyczy:	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	
dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	
wieku	1-3	

	

Szanowna	Pani	Dyrektor,		

Chciałabym	bardzo	serdecznie	podziękować	Pani	Dyrektor	za	trwające	w	resorcie	zdrowia	prace	nad	
wprowadzeniem	porad	żywieniowych	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	małych	dzieci	do	koszyka	świadczeń	
gwarantowanych.	Fundacja	wraz	z	partnerami	reprezentującymi	środowiska	ekspertów,	pielęgniarek,	
dietetyków	 i	 rodziców	 od	 2014	 roku	 dostrzega	 potrzebę	 systemowych	 rozwiązań	 w	 obszarze	
profilaktyki	otyłości	dzieci	i	zabiega	o	dokonanie	zmiany	w	koszyku	świadczeń	gwarantowanych,	która	
je	umożliwi.	Niezwykle	nas	cieszy,	że	ten	pogląd	podziela	Ministerstwo	Zdrowia.	To	zmiana	korzystna	
dla	dzieci	i	rodziców,	którzy	zyskają	dostęp	do	lepszej	edukacji	żywieniowej,	środowiska	dietetyków,	
które	zyska	zatrudnienie	w	systemie	opieki	zdrowotnej	oraz	dla	innych	zawodów	medycznych,	które	
zyskają	pomoc	w	realizacji	profilaktyki	otyłości	dzieci.		

W	nawiązaniu	do	przekazania	nam	do	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	
dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	
w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3,	pragnę	przekazać	następujące	uwagi	i	propozycje,	które	wpłynęły	
do	Fundacji	od	parterów,	do	których	przekazaliśmy		przesłane	dokumenty	do	konsultacji:	

1. W	 dokumentach	 Karty	 Problemu	 Zdrowotnego	 oraz	 schematów	 udzielania	 świadczeń	
dotyczących	 dzieci	 w	 różnych	miejscach	 pojawiają	 się	 odmienne	 zapisy	 dotycząc	 grupy	
wiekowej	dzieci	–	1-3	lata	lub	1-5	lat	czy	do	5go	roku	życia.	Proponujemy	wprowadzenie	
dostępności	 porad	 żywieniowych	 dla	 rodziców	 dzieci	 w	 wieku	 1-6	 lat.	 Dzieci	 w	 wieku	
powyżej	 6ciu	 lat	 	 zostaną	 objęte	 opieką	 pielęgniarki	 szkolnej	 i	 mamy	 nadzieję,	 że	
reformowana	obecnie	medycyna	szkolna	określi	profilaktykę	otyłości	jako	jeden	ze	swoich	
priorytetów	i	zaproponuje	rozwiązania	z	tego	obszaru	do	realizacji	dla	dzieci	od	6go	roku	
życia,	 które	 będą	 skutecznie	 realizowane	 w	 szkole.	 Poradnictwo	 żywieniowe	 którego	
dotyczy	Karta	Problemu	Zdrowotnego	objęłaby	więc	okres	ciąży	oraz	od	6go	miesiąca	do	
6go	roku	życia.	

2. W	związku	z	przekazanymi	nam	postulatami	środowisk	pielęgniarek	i	położnych,	wydaje	się	
zasadne	 rozważenie	 stworzenia	 dodatkowej	 oferty	 poradnictwa	 laktacyjnego	 dla	 kobiet	
karmiących	piersią	w	okresie	od	2go	do	6go	miesiąca	życia	dziecka,	o	zbliżonych	warunkach	
finansowania	do	porad	żywieniowych.	Poradnictwo	laktacyjne	mogłoby	uzupełnić	obecne	
świadczenie	opieki	położnej	dostępne	do	2go	miesiąca	życia	dziecka.		
Uzupełniając	 w	 ten	 sposób	 obecną	 ofertę	 świadczeń	 	 o	 dodatkowe	 poradnictwo	
żywieniowe	 adresowane	 do	 kobiet	 w	 ciąży,	 poradnictwo	 laktacyjne	 dla	 kobiet	 do	 6go	

Sz.P.	Dyrektor	
Kamila	Malinowska	
Departament	Analiz	i	Strategii	
Ministerstwo	Zdrowia	
Ul.	Długa	5,	Warszawa	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	07.08.2017	

	

Dotyczy:	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	
dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	
wieku	1-3	

	

Szanowna	Pani	Dyrektor,		

Chciałabym	bardzo	serdecznie	podziękować	Pani	Dyrektor	za	trwające	w	resorcie	zdrowia	prace	nad	
wprowadzeniem	porad	żywieniowych	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	małych	dzieci	do	koszyka	świadczeń	
gwarantowanych.	Fundacja	wraz	z	partnerami	reprezentującymi	środowiska	ekspertów,	pielęgniarek,	
dietetyków	 i	 rodziców	 od	 2014	 roku	 dostrzega	 potrzebę	 systemowych	 rozwiązań	 w	 obszarze	
profilaktyki	otyłości	dzieci	i	zabiega	o	dokonanie	zmiany	w	koszyku	świadczeń	gwarantowanych,	która	
je	umożliwi.	Niezwykle	nas	cieszy,	że	ten	pogląd	podziela	Ministerstwo	Zdrowia.	To	zmiana	korzystna	
dla	dzieci	i	rodziców,	którzy	zyskają	dostęp	do	lepszej	edukacji	żywieniowej,	środowiska	dietetyków,	
które	zyska	zatrudnienie	w	systemie	opieki	zdrowotnej	oraz	dla	innych	zawodów	medycznych,	które	
zyskają	pomoc	w	realizacji	profilaktyki	otyłości	dzieci.		

W	nawiązaniu	do	przekazania	nam	do	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	
dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	
w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3,	pragnę	przekazać	następujące	uwagi	i	propozycje,	które	wpłynęły	
do	Fundacji	od	parterów,	do	których	przekazaliśmy		przesłane	dokumenty	do	konsultacji:	

	
1. W	 dokumentach	 Karty	 Problemu	 Zdrowotnego	 oraz	 schematów	 udzielania	 świadczeń	

dotyczących	 dzieci	 w	 różnych	miejscach	 pojawiają	 się	 odmienne	 zapisy	 dotycząc	 grupy	
wiekowej	dzieci	–	1-3	lata	lub	1-5	lat	czy	do	5go	roku	życia.	Proponujemy	wprowadzenie	
dostępności	 porad	 żywieniowych	 dla	 rodziców	 dzieci	 w	 wieku	 1-6	 lat.	 Dzieci	 w	 wieku	
powyżej	 6ciu	 lat	 	 zostaną	 objęte	 opieką	 pielęgniarki	 szkolnej	 i	 mamy	 nadzieję,	 że	
reformowana	obecnie	medycyna	szkolna	określi	profilaktykę	otyłości	jako	jeden	ze	swoich	
priorytetów	i	zaproponuje	rozwiązania	z	tego	obszaru	do	realizacji	dla	dzieci	od	6go	roku	
życia,	 które	 będą	 skutecznie	 realizowane	 w	 szkole.	 Poradnictwo	 żywieniowe	 którego	
dotyczy	Karta	Problemu	Zdrowotnego	objęłaby	więc	okres	ciąży	oraz	od	6go	miesiąca	do	
6go	roku	życia.	

2. W	związku	z	przekazanymi	nam	postulatami	środowisk	pielęgniarek	i	położnych,	wydaje	się	
zasadne	 rozważenie	 stworzenia	 dodatkowej	 oferty	 poradnictwa	 laktacyjnego	 dla	 kobiet	
karmiących	piersią	w	okresie	od	2go	do	6go	miesiąca	życia	dziecka,	o	zbliżonych	warunkach	
finansowania	do	porad	żywieniowych.	Poradnictwo	laktacyjne	mogłoby	uzupełnić	obecne	
świadczenie	opieki	położnej	dostępne	do	2go	miesiąca	życia	dziecka.		
Uzupełniając	 w	 ten	 sposób	 obecną	 ofertę	 świadczeń	 	 o	 dodatkowe	 poradnictwo	
żywieniowe	 adresowane	 do	 kobiet	 w	 ciąży,	 poradnictwo	 laktacyjne	 dla	 kobiet	 do	 6go	
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Sz.	P.	Konstanty	Radziwiłł	

Minister	Zdrowia	

Ul.	Miodowa	15	

Warszawa	 	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	01.02.17	

	

Dotyczy:	Konsultacji	społecznych	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	

	

Szanowny	Panie	Ministrze,		

W	związku	z	trwającymi	konsultacjami	społecznymi	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	
uprzejmie	 proszę	 o	 przyjęcie	 następujących	 uwag	 i	 rekomendacji	 do	 projektu	 odzwierciedlających	
potrzeby	i	opinie	pacjentów:	

1. Proponowane	 w	 projekcie	 zmiany	 mają	 na	 celu	 poprawę	 organizacji	 i	 funkcjonowania	 POZ,	
zwiększenie	 efektywności	 i	 skoordynowanie	 działań	 POZ	 z	 innymi	 elementami	 systemu,	
zwiększenie	 roli	 profilaktyki	 i	 edukacji	 zdrowotnej	oraz	 stworzenie	mechanizmu	 finansowego	
motywowania	 świadczeniodawców	 do	 podnoszenia	 jakości	 udzielanych	 świadczeń.	 Cele	
stawiane	przed	ustawą	wydają	się	być	dogłębne,	słuszne	i	potrzebne.	Naszym	jednak	zdaniem	
zaproponowane	w	projekcie	narzędzia	nie	wystarczą,	żeby	dokonać	w	POZ	dogłębnych	zmian,	
jakich	 się	 od	 projektu	 oczekuje.	 POZ	 zajmujący	 się	 proaktywnie	 edukacją	 zdrowotną	 i	
profilaktyką	osób	zdrowych,	 leczeniem	pacjentów	z	chorobami	przewlekłymi	bez	delegowana	
tej	 funkcji	na	 lekarzy	specjalistów,	odbudowujący	zaufanie	pacjentów,	że	może	być	miejscem	
leczenia	a	nie	tylko	delegowania	na	wyższe	piętra	systemu	i	przyczyniający	się	do	zmniejszenia	
zużycia	zasobów	w	segmencie	leczenia	szpitalnego	będzie	wymagał	zmian,	które	jeśli	mają	być	
skuteczne	 -	 muszą	 dotykać	 trzech	 filarów	 strategicznych,	 na	 których	 oparta	 	 jest	 obecna	
koncepcja	POZ.	Bez	modyfikacji	w	obszarze	tych	filarów	nie	uzyska	się	zmiany	POZ	z	biernego	na	
czynnego	 uczestnika	 systemu	 ochrony	 zdrowia,	 a	 zmiany	 będą	 miały	 jedynie	 charakter	
kosmetyczny.	Te	trzy	mechanizmy,	które	należy	reformować,	a	których	obecny	projekt	zupełnie	
nie	dotyka	to;	

• koncepcja	stawki	kapitacyjnej	jako	głównego	mechanizmu	finansowania	POZ	
• koncepcja	 listy	 aktywnej	 sprawiająca,	 że	 wybór	 lekarza	 jest	 z	 perspektywy	 pacjenta	

iluzoryczny	
• koncepcja	 zespołu	 POZ	 składającego	 się	 z	 lekarza,	 pielęgniarki	 i	 położnej	 z	

dotychczasowym	tradycyjnym	podziałem	zadań	między	zawodami	medycznymi	
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Sz.	P.	Konstanty	Radziwiłł	

Minister	Zdrowia	

Ul.	Miodowa	15	

Warszawa	 	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	01.02.17	

	

Dotyczy:	Konsultacji	społecznych	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	

	

Szanowny	Panie	Ministrze,		

W	związku	z	trwającymi	konsultacjami	społecznymi	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	
uprzejmie	 proszę	 o	 przyjęcie	 następujących	 uwag	 i	 rekomendacji	 do	 projektu	 odzwierciedlających	
potrzeby	i	opinie	pacjentów:	

1. Proponowane	 w	 projekcie	 zmiany	 mają	 na	 celu	 poprawę	 organizacji	 i	 funkcjonowania	 POZ,	
zwiększenie	 efektywności	 i	 skoordynowanie	 działań	 POZ	 z	 innymi	 elementami	 systemu,	
zwiększenie	 roli	 profilaktyki	 i	 edukacji	 zdrowotnej	oraz	 stworzenie	mechanizmu	 finansowego	
motywowania	 świadczeniodawców	 do	 podnoszenia	 jakości	 udzielanych	 świadczeń.	 Cele	
stawiane	przed	ustawą	wydają	się	być	dogłębne,	słuszne	i	potrzebne.	Naszym	jednak	zdaniem	
zaproponowane	w	projekcie	narzędzia	nie	wystarczą,	żeby	dokonać	w	POZ	dogłębnych	zmian,	
jakich	 się	 od	 projektu	 oczekuje.	 POZ	 zajmujący	 się	 proaktywnie	 edukacją	 zdrowotną	 i	
profilaktyką	osób	zdrowych,	 leczeniem	pacjentów	z	chorobami	przewlekłymi	bez	delegowana	
tej	 funkcji	na	 lekarzy	specjalistów,	odbudowujący	zaufanie	pacjentów,	że	może	być	miejscem	
leczenia	a	nie	tylko	delegowania	na	wyższe	piętra	systemu	i	przyczyniający	się	do	zmniejszenia	
zużycia	zasobów	w	segmencie	leczenia	szpitalnego	będzie	wymagał	zmian,	które	jeśli	mają	być	
skuteczne	 -	 muszą	 dotykać	 trzech	 filarów	 strategicznych,	 na	 których	 oparta	 	 jest	 obecna	
koncepcja	POZ.	Bez	modyfikacji	w	obszarze	tych	filarów	nie	uzyska	się	zmiany	POZ	z	biernego	na	
czynnego	 uczestnika	 systemu	 ochrony	 zdrowia,	 a	 zmiany	 będą	 miały	 jedynie	 charakter	
kosmetyczny.	Te	trzy	mechanizmy,	które	należy	reformować,	a	których	obecny	projekt	zupełnie	
nie	dotyka	to;	

• koncepcja	stawki	kapitacyjnej	jako	głównego	mechanizmu	finansowania	POZ	
• koncepcja	 listy	 aktywnej	 sprawiająca,	 że	 wybór	 lekarza	 jest	 z	 perspektywy	 pacjenta	

iluzoryczny	
• koncepcja	 zespołu	 POZ	 składającego	 się	 z	 lekarza,	 pielęgniarki	 i	 położnej	 z	

dotychczasowym	tradycyjnym	podziałem	zadań	między	zawodami	medycznymi	

Sz.P.	Dyrektor	
Kamila	Malinowska	
Departament	Analiz	i	Strategii	
Ministerstwo	Zdrowia	
Ul.	Długa	5	
00-925 Warszawa	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	07.08.2017	

	

Dotyczy:	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	
dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	
wieku	1-3	

	

Szanowna	Pani	Dyrektor,		

Chciałabym	bardzo	serdecznie	podziękować	Pani	Dyrektor	za	trwające	w	resorcie	zdrowia	prace	nad	
wprowadzeniem	porad	żywieniowych	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	małych	dzieci	do	koszyka	świadczeń	
gwarantowanych.	Fundacja	wraz	z	partnerami	reprezentującymi	środowiska	ekspertów,	pielęgniarek,	
dietetyków	 i	 rodziców	 od	 2014	 roku	 dostrzega	 potrzebę	 systemowych	 rozwiązań	 w	 obszarze	
profilaktyki	otyłości	dzieci	i	zabiega	o	dokonanie	zmiany	w	koszyku	świadczeń	gwarantowanych,	która	
je	umożliwi.	Niezwykle	nas	cieszy,	że	ten	pogląd	podziela	Ministerstwo	Zdrowia.	To	zmiana	korzystna	
dla	dzieci	i	rodziców,	którzy	zyskają	dostęp	do	lepszej	edukacji	żywieniowej,	środowiska	dietetyków,	
które	zyska	zatrudnienie	w	systemie	opieki	zdrowotnej	oraz	dla	innych	zawodów	medycznych,	które	
zyskają	pomoc	w	realizacji	profilaktyki	otyłości	dzieci.		

W	nawiązaniu	do	przekazania	nam	do	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	
dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	
w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3,	pragnę	przekazać	następujące	uwagi	i	propozycje,	które	wpłynęły	
do	Fundacji	od	parterów,	do	których	przekazaliśmy		przesłane	dokumenty	do	konsultacji:	

1. W	 dokumentach	 Karty	 Problemu	 Zdrowotnego	 oraz	 schematów	 udzielania	 świadczeń	
dotyczących	 dzieci	 w	 różnych	miejscach	 pojawiają	 się	 odmienne	 zapisy	 dotycząc	 grupy	
wiekowej	dzieci	–	1-3	lata	lub	1-5	lat	czy	do	5go	roku	życia.	Proponujemy	wprowadzenie	
dostępności	 porad	 żywieniowych	 dla	 rodziców	 dzieci	 w	 wieku	 1-6	 lat.	 Dzieci	 w	 wieku	
powyżej	 6ciu	 lat	 	 zostaną	 objęte	 opieką	 pielęgniarki	 szkolnej	 i	 mamy	 nadzieję,	 że	
reformowana	obecnie	medycyna	szkolna	określi	profilaktykę	otyłości	jako	jeden	ze	swoich	
priorytetów	i	zaproponuje	rozwiązania	z	tego	obszaru	do	realizacji	dla	dzieci	od	6go	roku	
życia,	 które	 będą	 skutecznie	 realizowane	 w	 szkole.	 Poradnictwo	 żywieniowe	 którego	
dotyczy	Karta	Problemu	Zdrowotnego	objęłaby	więc	okres	ciąży	oraz	od	6go	miesiąca	do	
6go	roku	życia.	

2. W	związku	z	przekazanymi	nam	postulatami	środowisk	pielęgniarek	i	położnych,	wydaje	się	
zasadne	 rozważenie	 stworzenia	 dodatkowej	 oferty	 poradnictwa	 laktacyjnego	 dla	 kobiet	
karmiących	piersią	w	okresie	od	2go	do	6go	miesiąca	życia	dziecka,	o	zbliżonych	warunkach	
finansowania	do	porad	żywieniowych.	Poradnictwo	laktacyjne	mogłoby	uzupełnić	obecne	
świadczenie	opieki	położnej	dostępne	do	2go	miesiąca	życia	dziecka.		
Uzupełniając	 w	 ten	 sposób	 obecną	 ofertę	 świadczeń	 	 o	 dodatkowe	 poradnictwo	
żywieniowe	 adresowane	 do	 kobiet	 w	 ciąży,	 poradnictwo	 laktacyjne	 dla	 kobiet	 do	 6go	
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Sz.	P.	Konstanty	Radziwiłł	

Minister	Zdrowia	

Ul.	Miodowa	15	

Warszawa	 	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	01.02.17	

	

Dotyczy:	Konsultacji	społecznych	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	

	

Szanowny	Panie	Ministrze,		

W	związku	z	trwającymi	konsultacjami	społecznymi	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	
uprzejmie	 proszę	 o	 przyjęcie	 następujących	 uwag	 i	 rekomendacji	 do	 projektu	 odzwierciedlających	
potrzeby	i	opinie	pacjentów:	

1. Proponowane	 w	 projekcie	 zmiany	 mają	 na	 celu	 poprawę	 organizacji	 i	 funkcjonowania	 POZ,	
zwiększenie	 efektywności	 i	 skoordynowanie	 działań	 POZ	 z	 innymi	 elementami	 systemu,	
zwiększenie	 roli	 profilaktyki	 i	 edukacji	 zdrowotnej	oraz	 stworzenie	mechanizmu	 finansowego	
motywowania	 świadczeniodawców	 do	 podnoszenia	 jakości	 udzielanych	 świadczeń.	 Cele	
stawiane	przed	ustawą	wydają	się	być	dogłębne,	słuszne	i	potrzebne.	Naszym	jednak	zdaniem	
zaproponowane	w	projekcie	narzędzia	nie	wystarczą,	żeby	dokonać	w	POZ	dogłębnych	zmian,	
jakich	 się	 od	 projektu	 oczekuje.	 POZ	 zajmujący	 się	 proaktywnie	 edukacją	 zdrowotną	 i	
profilaktyką	osób	zdrowych,	 leczeniem	pacjentów	z	chorobami	przewlekłymi	bez	delegowana	
tej	 funkcji	na	 lekarzy	specjalistów,	odbudowujący	zaufanie	pacjentów,	że	może	być	miejscem	
leczenia	a	nie	tylko	delegowania	na	wyższe	piętra	systemu	i	przyczyniający	się	do	zmniejszenia	
zużycia	zasobów	w	segmencie	leczenia	szpitalnego	będzie	wymagał	zmian,	które	jeśli	mają	być	
skuteczne	 -	 muszą	 dotykać	 trzech	 filarów	 strategicznych,	 na	 których	 oparta	 	 jest	 obecna	
koncepcja	POZ.	Bez	modyfikacji	w	obszarze	tych	filarów	nie	uzyska	się	zmiany	POZ	z	biernego	na	
czynnego	 uczestnika	 systemu	 ochrony	 zdrowia,	 a	 zmiany	 będą	 miały	 jedynie	 charakter	
kosmetyczny.	Te	trzy	mechanizmy,	które	należy	reformować,	a	których	obecny	projekt	zupełnie	
nie	dotyka	to;	

• koncepcja	stawki	kapitacyjnej	jako	głównego	mechanizmu	finansowania	POZ	
• koncepcja	 listy	 aktywnej	 sprawiająca,	 że	 wybór	 lekarza	 jest	 z	 perspektywy	 pacjenta	

iluzoryczny	
• koncepcja	 zespołu	 POZ	 składającego	 się	 z	 lekarza,	 pielęgniarki	 i	 położnej	 z	

dotychczasowym	tradycyjnym	podziałem	zadań	między	zawodami	medycznymi	

	

	
ul.	Łabędzia	61,	04-806	Warszawa,	tel./fax	+48	22	615	57	10,	info@mypacjenci.org,	www.mypacjenci.org	

	

	

	

Sz.	P.	Konstanty	Radziwiłł	

Minister	Zdrowia	

Ul.	Miodowa	15	

Warszawa	 	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	01.02.17	

	

Dotyczy:	Konsultacji	społecznych	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	

	

Szanowny	Panie	Ministrze,		

W	związku	z	trwającymi	konsultacjami	społecznymi	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	
uprzejmie	 proszę	 o	 przyjęcie	 następujących	 uwag	 i	 rekomendacji	 do	 projektu	 odzwierciedlających	
potrzeby	i	opinie	pacjentów:	

1. Proponowane	 w	 projekcie	 zmiany	 mają	 na	 celu	 poprawę	 organizacji	 i	 funkcjonowania	 POZ,	
zwiększenie	 efektywności	 i	 skoordynowanie	 działań	 POZ	 z	 innymi	 elementami	 systemu,	
zwiększenie	 roli	 profilaktyki	 i	 edukacji	 zdrowotnej	oraz	 stworzenie	mechanizmu	 finansowego	
motywowania	 świadczeniodawców	 do	 podnoszenia	 jakości	 udzielanych	 świadczeń.	 Cele	
stawiane	przed	ustawą	wydają	się	być	dogłębne,	słuszne	i	potrzebne.	Naszym	jednak	zdaniem	
zaproponowane	w	projekcie	narzędzia	nie	wystarczą,	żeby	dokonać	w	POZ	dogłębnych	zmian,	
jakich	 się	 od	 projektu	 oczekuje.	 POZ	 zajmujący	 się	 proaktywnie	 edukacją	 zdrowotną	 i	
profilaktyką	osób	zdrowych,	 leczeniem	pacjentów	z	chorobami	przewlekłymi	bez	delegowana	
tej	 funkcji	na	 lekarzy	specjalistów,	odbudowujący	zaufanie	pacjentów,	że	może	być	miejscem	
leczenia	a	nie	tylko	delegowania	na	wyższe	piętra	systemu	i	przyczyniający	się	do	zmniejszenia	
zużycia	zasobów	w	segmencie	leczenia	szpitalnego	będzie	wymagał	zmian,	które	jeśli	mają	być	
skuteczne	 -	 muszą	 dotykać	 trzech	 filarów	 strategicznych,	 na	 których	 oparta	 	 jest	 obecna	
koncepcja	POZ.	Bez	modyfikacji	w	obszarze	tych	filarów	nie	uzyska	się	zmiany	POZ	z	biernego	na	
czynnego	 uczestnika	 systemu	 ochrony	 zdrowia,	 a	 zmiany	 będą	 miały	 jedynie	 charakter	
kosmetyczny.	Te	trzy	mechanizmy,	które	należy	reformować,	a	których	obecny	projekt	zupełnie	
nie	dotyka	to;	

• koncepcja	stawki	kapitacyjnej	jako	głównego	mechanizmu	finansowania	POZ	
• koncepcja	 listy	 aktywnej	 sprawiająca,	 że	 wybór	 lekarza	 jest	 z	 perspektywy	 pacjenta	

iluzoryczny	
• koncepcja	 zespołu	 POZ	 składającego	 się	 z	 lekarza,	 pielęgniarki	 i	 położnej	 z	

dotychczasowym	tradycyjnym	podziałem	zadań	między	zawodami	medycznymi	

Sz.P.	Dyrektor	
Kamila	Malinowska	
Departament	Analiz	i	Strategii	
Ministerstwo	Zdrowia	
Ul.	Długa	5	
00-925 Warszawa	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	07.08.2017	

	

Dotyczy:	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	
dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	
wieku	1-3	

	

Szanowna	Pani	Dyrektor,		

Chciałabym	bardzo	serdecznie	podziękować	Pani	Dyrektor	za	trwające	w	resorcie	zdrowia	prace	nad	
wprowadzeniem	porad	żywieniowych	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	małych	dzieci	do	koszyka	świadczeń	
gwarantowanych.	Fundacja	wraz	z	partnerami	reprezentującymi	środowiska	ekspertów,	pielęgniarek,	
dietetyków	 i	 rodziców	 od	 2014	 roku	 dostrzega	 potrzebę	 systemowych	 rozwiązań	 w	 obszarze	
profilaktyki	otyłości	dzieci	i	zabiega	o	dokonanie	zmiany	w	koszyku	świadczeń	gwarantowanych,	która	
je	umożliwi.	Niezwykle	nas	cieszy,	że	ten	pogląd	podziela	Ministerstwo	Zdrowia.	To	zmiana	korzystna	
dla	dzieci	i	rodziców,	którzy	zyskają	dostęp	do	lepszej	edukacji	żywieniowej,	środowiska	dietetyków,	
które	zyska	zatrudnienie	w	systemie	opieki	zdrowotnej	oraz	dla	innych	zawodów	medycznych,	które	
zyskają	pomoc	w	realizacji	profilaktyki	otyłości	dzieci.		

W	nawiązaniu	do	przekazania	nam	do	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	
dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	
w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3,	pragnę	przekazać	następujące	uwagi	i	propozycje,	które	wpłynęły	
do	Fundacji	od	parterów,	do	których	przekazaliśmy		przesłane	dokumenty	do	konsultacji:	

1. W	 dokumentach	 Karty	 Problemu	 Zdrowotnego	 oraz	 schematów	 udzielania	 świadczeń	
dotyczących	 dzieci	 w	 różnych	miejscach	 pojawiają	 się	 odmienne	 zapisy	 dotycząc	 grupy	
wiekowej	dzieci	–	1-3	lata	lub	1-5	lat	czy	do	5go	roku	życia.	Proponujemy	wprowadzenie	
dostępności	 porad	 żywieniowych	 dla	 rodziców	 dzieci	 w	 wieku	 1-6	 lat.	 Dzieci	 w	 wieku	
powyżej	 6ciu	 lat	 	 zostaną	 objęte	 opieką	 pielęgniarki	 szkolnej	 i	 mamy	 nadzieję,	 że	
reformowana	obecnie	medycyna	szkolna	określi	profilaktykę	otyłości	jako	jeden	ze	swoich	
priorytetów	i	zaproponuje	rozwiązania	z	tego	obszaru	do	realizacji	dla	dzieci	od	6go	roku	
życia,	 które	 będą	 skutecznie	 realizowane	 w	 szkole.	 Poradnictwo	 żywieniowe	 którego	
dotyczy	Karta	Problemu	Zdrowotnego	objęłaby	więc	okres	ciąży	oraz	od	6go	miesiąca	do	
6go	roku	życia.	

2. W	związku	z	przekazanymi	nam	postulatami	środowisk	pielęgniarek	i	położnych,	wydaje	się	
zasadne	 rozważenie	 stworzenia	 dodatkowej	 oferty	 poradnictwa	 laktacyjnego	 dla	 kobiet	
karmiących	piersią	w	okresie	od	2go	do	6go	miesiąca	życia	dziecka,	o	zbliżonych	warunkach	
finansowania	do	porad	żywieniowych.	Poradnictwo	laktacyjne	mogłoby	uzupełnić	obecne	
świadczenie	opieki	położnej	dostępne	do	2go	miesiąca	życia	dziecka.		
Uzupełniając	 w	 ten	 sposób	 obecną	 ofertę	 świadczeń	 	 o	 dodatkowe	 poradnictwo	
żywieniowe	 adresowane	 do	 kobiet	 w	 ciąży,	 poradnictwo	 laktacyjne	 dla	 kobiet	 do	 6go	

Sz.P.	Dyrektor	
Kamila	Malinowska	
Departament	Analiz	i	Strategii	
Ministerstwo	Zdrowia	
Ul.	Długa	5,	Warszawa	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	07.08.2017	

	

Dotyczy:	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	
dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	
wieku	1-3	

	

Szanowna	Pani	Dyrektor,		

Chciałabym	bardzo	serdecznie	podziękować	Pani	Dyrektor	za	trwające	w	resorcie	zdrowia	prace	nad	
wprowadzeniem	porad	żywieniowych	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	małych	dzieci	do	koszyka	świadczeń	
gwarantowanych.	Fundacja	wraz	z	partnerami	reprezentującymi	środowiska	ekspertów,	pielęgniarek,	
dietetyków	 i	 rodziców	 od	 2014	 roku	 dostrzega	 potrzebę	 systemowych	 rozwiązań	 w	 obszarze	
profilaktyki	otyłości	dzieci	i	zabiega	o	dokonanie	zmiany	w	koszyku	świadczeń	gwarantowanych,	która	
je	umożliwi.	Niezwykle	nas	cieszy,	że	ten	pogląd	podziela	Ministerstwo	Zdrowia.	To	zmiana	korzystna	
dla	dzieci	i	rodziców,	którzy	zyskają	dostęp	do	lepszej	edukacji	żywieniowej,	środowiska	dietetyków,	
które	zyska	zatrudnienie	w	systemie	opieki	zdrowotnej	oraz	dla	innych	zawodów	medycznych,	które	
zyskają	pomoc	w	realizacji	profilaktyki	otyłości	dzieci.		

W	nawiązaniu	do	przekazania	nam	do	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	
dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	
w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3,	pragnę	przekazać	następujące	uwagi	i	propozycje,	które	wpłynęły	
do	Fundacji	od	parterów,	do	których	przekazaliśmy		przesłane	dokumenty	do	konsultacji:	

	
1. W	 dokumentach	 Karty	 Problemu	 Zdrowotnego	 oraz	 schematów	 udzielania	 świadczeń	

dotyczących	 dzieci	 w	 różnych	miejscach	 pojawiają	 się	 odmienne	 zapisy	 dotycząc	 grupy	
wiekowej	dzieci	–	1-3	lata	lub	1-5	lat	czy	do	5go	roku	życia.	Proponujemy	wprowadzenie	
dostępności	 porad	 żywieniowych	 dla	 rodziców	 dzieci	 w	 wieku	 1-6	 lat.	 Dzieci	 w	 wieku	
powyżej	 6ciu	 lat	 	 zostaną	 objęte	 opieką	 pielęgniarki	 szkolnej	 i	 mamy	 nadzieję,	 że	
reformowana	obecnie	medycyna	szkolna	określi	profilaktykę	otyłości	jako	jeden	ze	swoich	
priorytetów	i	zaproponuje	rozwiązania	z	tego	obszaru	do	realizacji	dla	dzieci	od	6go	roku	
życia,	 które	 będą	 skutecznie	 realizowane	 w	 szkole.	 Poradnictwo	 żywieniowe	 którego	
dotyczy	Karta	Problemu	Zdrowotnego	objęłaby	więc	okres	ciąży	oraz	od	6go	miesiąca	do	
6go	roku	życia.	

2. W	związku	z	przekazanymi	nam	postulatami	środowisk	pielęgniarek	i	położnych,	wydaje	się	
zasadne	 rozważenie	 stworzenia	 dodatkowej	 oferty	 poradnictwa	 laktacyjnego	 dla	 kobiet	
karmiących	piersią	w	okresie	od	2go	do	6go	miesiąca	życia	dziecka,	o	zbliżonych	warunkach	
finansowania	do	porad	żywieniowych.	Poradnictwo	laktacyjne	mogłoby	uzupełnić	obecne	
świadczenie	opieki	położnej	dostępne	do	2go	miesiąca	życia	dziecka.		
Uzupełniając	 w	 ten	 sposób	 obecną	 ofertę	 świadczeń	 	 o	 dodatkowe	 poradnictwo	
żywieniowe	 adresowane	 do	 kobiet	 w	 ciąży,	 poradnictwo	 laktacyjne	 dla	 kobiet	 do	 6go	

	

Józefa	Szczurek-Żelazko	
Wiceminister	Zdrowia	
Miodowa	15	
Warszawa	 	 	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	13.10.17	
	

Dotyczy:	 konsultacji	 społecznych	 założeń	 projektu	 ustawy	 o	 zdrowiu	 dzieci	 i	 młodzieży	 w	wieku	
szkolnym	

	

Szanowna	Pani	Minister,	

Z	prawdziwą	przyjemnością	przyjęliśmy	inicjatywę	resortu	zdrowia	dotyczącą	uporządkowania	obszaru	

medycyny	szkolnej,	zintegrowania	jej	z	opieką	profilaktyczną	nad	dzieckiem	realizowaną	w	POZ	oraz	

wdrożenia	systemu	informatycznego,	który	będzie	obsługiwał	medycynę	szkolną.	W	projekcie	założeń	

zadbano	o	większość	aspektów	istotnych	dla	zorganizowania	medycyny	szkolnej	w	sposób	nowoczesny	

i	wychodzący	naprzeciw	bieżącym	wyzwaniom	zdrowia	publicznego.	Ustawa	ta	z	pewnością	przełoży	

się	na	poprawę	stanu	zdrowia	dzieci	w	wieku	szkolnym.	Pragniemy	zwrócić	Państwa	uwagę	na	niektóre	

aspekty	naszym	zdaniem	niewystarczająco	precyzyjnie	zaadresowane	w	założeniach	projektu	ustawy:	

• projekt	 nie	 definiuje	 głównych	 wyzwań	 zdrowotnych,	 jakimi	 powinna	 się	 zająć	 medycyna	

szkolna.	W	założeniach	projektu	ustawy	uwzględniono	głównie	próchnicę	zębów,	pominięto	

takie	 istotne	 problemy	 zdrowia	 dzieci	 w	 wieku	 szkolnym	 jak	 otyłość	 i	 inne	 zaburzenia	

odżywiania	 (połowa	dzieci	w	wieku	szkolnym	ma	nieprawidłową	masę	ciała	a	co	trzecie	ma	

nadwagę	 lub	 otyłość	 w	 świetle	 wyników	 badania	 COSI)	 problemy	 zdrowia	 psychicznego,	

uzależnienia,	cyberprzemoc	czy	wszawicę.	

• dynamicznie	 rosnący	 problem	 nadwagi	 i	 otyłości	 dzieci	 w	 wieku	 szkolnym	 ma	 tą	 samą	

przyczynę,	 co	 próchnica	 zębów	 –	 są	 to	 problemy	 dietozależne,	 wymagające	 odrębnego	

programu	 edukacji,	 profilaktyki	 czy	 leczenia,	 w	 który	 powinna	 zostać	 włączona	 medycyna	

szkolna	 we	 współpracy	 z	 poradnią	 POZ	 i	 rodzicami.	W	 szkołach	 powinien	 być	 realizowany	

ogólnopolski	program	ukierunkowany	na	zwalczanie	otyłości	dzieci	polegający	na	współpracy	

pielęgniarki	 szkolnej,	 dietetyka	 szkolnego,	 psychologa,	 nauczycieli	 WF,	 personelu	 kuchni,	

dyrekcji	szkoły	z	rodzicami	i	uczniami	oraz	z	zespołem	POZ,	zajmującym	się	tym	problemem		

w	 grupie	 dzieci	 w	 wieku	 przedszkolnym.	 Program	 powinien	 zakładać	 ciągłość	 działań	

realizowanych	w	ramach	poradni	POZ	przez	personel	POZ	dla	dzieci	w	wieku	0-6	lat	poprzez	

jego	kontynuację	w	ramach	medycyny	szkolnej	dla	dzieci	w	wieku	6-19	 lat.	Koordynatorem	

	

Józefa	Szczurek-Żelazko	

Wiceminister	Zdrowia	

Miodowa	15	

Warszawa	 	 	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	23.10.17	

	

Dotyczy:	 konsultacji	 społecznych	 założeń	 projektu	 ustawy	 o	 zdrowiu	 dzieci	 i	 młodzieży	w	wieku	

szkolnym	

	

Szanowna	Pani	Minister,	

Z	prawdziwą	przyjemnością	przyjęliśmy	inicjatywę	resortu	zdrowia	dotyczącą	uporządkowania	obszaru	

medycyny	szkolnej,	zintegrowania	jej	z	opieką	profilaktyczną	nad	dzieckiem	realizowaną	w	POZ	oraz	

wdrożenia	systemu	informatycznego,	który	będzie	obsługiwał	medycynę	szkolną.	W	projekcie	założeń	

zadbano	o	większość	aspektów	istotnych	dla	zorganizowania	medycyny	szkolnej	w	sposób	nowoczesny	

i	wychodzący	naprzeciw	bieżącym	wyzwaniom	zdrowia	publicznego.	Ustawa	ta	z	pewnością	przełoży	

się	na	poprawę	stanu	zdrowia	dzieci	w	wieku	szkolnym.	Pragniemy	zwrócić	Państwa	uwagę	na	niektóre	

aspekty	naszym	zdaniem	niewystarczająco	precyzyjnie	zaadresowane	w	założeniach	projektu	ustawy:	

• projekt	 nie	 definiuje	 głównych	 wyzwań	 zdrowotnych,	 jakimi	 powinna	 się	 zająć	 medycyna	

szkolna.	W	założeniach	projektu	ustawy	uwzględniono	głównie	próchnicę	zębów,	pominięto	

takie	 istotne	 problemy	 zdrowia	 dzieci	 w	 wieku	 szkolnym	 jak	 otyłość	 i	 inne	 zaburzenia	

odżywiania	 (połowa	 dzieci	 w	 wieku	 szkolnym	 ma	 nieprawidłową	 masę	 ciała	 a	 co	 trzecie		

ma	nadwagę	lub	otyłość	w	świetle	wyników	badania	COSI)	problemy	zdrowia	psychicznego,	

uzależnienia,	cyberprzemoc	czy	powszechną	w	szkołach	wszawicę.	

• dynamicznie	 rosnący	 problem	 nadwagi	 i	 otyłości	 dzieci	 w	 wieku	 szkolnym	 ma	 tą	 samą	

przyczynę	 co	 próchnica	 zębów	 –	 są	 to	 problemy	 dietozależne,	 wymagające	 odrębnego	

programu	 edukacji,	 profilaktyki	 czy	 leczenia,	 w	 który	 powinna	 zostać	 włączona	 medycyna	

szkolna	 we	współpracy	 z	 poradnią	 POZ	 i	 rodzicami.	W	 szkołach	 powinien	 być	 realizowany	

ogólnopolski	program	ukierunkowany	na	zwalczanie	otyłości	dzieci	polegający	na	współpracy	

pielęgniarki	 szkolnej,	 dietetyka	 szkolnego,	 psychologa,	 nauczycieli	 WF,	 personelu	 kuchni,	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
ul.	Łabędzia	61,	04-806	Warszawa,	tel./fax	+48	22	615	57	10,	info@mypacjenci.org,	www.mypacjenci.org	

	

	

	

Sz.	P.	Konstanty	Radziwiłł	

Minister	Zdrowia	

Ul.	Miodowa	15	

Warszawa	 	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	01.02.17	

	

Dotyczy:	Konsultacji	społecznych	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	

	

Szanowny	Panie	Ministrze,		

W	związku	z	trwającymi	konsultacjami	społecznymi	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	
uprzejmie	 proszę	 o	 przyjęcie	 następujących	 uwag	 i	 rekomendacji	 do	 projektu	 odzwierciedlających	
potrzeby	i	opinie	pacjentów:	

1. Proponowane	 w	 projekcie	 zmiany	 mają	 na	 celu	 poprawę	 organizacji	 i	 funkcjonowania	 POZ,	
zwiększenie	 efektywności	 i	 skoordynowanie	 działań	 POZ	 z	 innymi	 elementami	 systemu,	
zwiększenie	 roli	 profilaktyki	 i	 edukacji	 zdrowotnej	oraz	 stworzenie	mechanizmu	 finansowego	
motywowania	 świadczeniodawców	 do	 podnoszenia	 jakości	 udzielanych	 świadczeń.	 Cele	
stawiane	przed	ustawą	wydają	się	być	dogłębne,	słuszne	i	potrzebne.	Naszym	jednak	zdaniem	
zaproponowane	w	projekcie	narzędzia	nie	wystarczą,	żeby	dokonać	w	POZ	dogłębnych	zmian,	
jakich	 się	 od	 projektu	 oczekuje.	 POZ	 zajmujący	 się	 proaktywnie	 edukacją	 zdrowotną	 i	
profilaktyką	osób	zdrowych,	 leczeniem	pacjentów	z	chorobami	przewlekłymi	bez	delegowana	
tej	 funkcji	na	 lekarzy	specjalistów,	odbudowujący	zaufanie	pacjentów,	że	może	być	miejscem	
leczenia	a	nie	tylko	delegowania	na	wyższe	piętra	systemu	i	przyczyniający	się	do	zmniejszenia	
zużycia	zasobów	w	segmencie	leczenia	szpitalnego	będzie	wymagał	zmian,	które	jeśli	mają	być	
skuteczne	 -	 muszą	 dotykać	 trzech	 filarów	 strategicznych,	 na	 których	 oparta	 	 jest	 obecna	
koncepcja	POZ.	Bez	modyfikacji	w	obszarze	tych	filarów	nie	uzyska	się	zmiany	POZ	z	biernego	na	
czynnego	 uczestnika	 systemu	 ochrony	 zdrowia,	 a	 zmiany	 będą	 miały	 jedynie	 charakter	
kosmetyczny.	Te	trzy	mechanizmy,	które	należy	reformować,	a	których	obecny	projekt	zupełnie	
nie	dotyka	to;	

• koncepcja	stawki	kapitacyjnej	jako	głównego	mechanizmu	finansowania	POZ	
• koncepcja	 listy	 aktywnej	 sprawiająca,	 że	 wybór	 lekarza	 jest	 z	 perspektywy	 pacjenta	

iluzoryczny	
• koncepcja	 zespołu	 POZ	 składającego	 się	 z	 lekarza,	 pielęgniarki	 i	 położnej	 z	

dotychczasowym	tradycyjnym	podziałem	zadań	między	zawodami	medycznymi	

	

	
ul.	Łabędzia	61,	04-806	Warszawa,	tel./fax	+48	22	615	57	10,	info@mypacjenci.org,	www.mypacjenci.org	

	

	

	

Sz.	P.	Konstanty	Radziwiłł	

Minister	Zdrowia	

Ul.	Miodowa	15	

Warszawa	 	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	01.02.17	

	

Dotyczy:	Konsultacji	społecznych	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	

	

Szanowny	Panie	Ministrze,		

W	związku	z	trwającymi	konsultacjami	społecznymi	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	
uprzejmie	 proszę	 o	 przyjęcie	 następujących	 uwag	 i	 rekomendacji	 do	 projektu	 odzwierciedlających	
potrzeby	i	opinie	pacjentów:	

1. Proponowane	 w	 projekcie	 zmiany	 mają	 na	 celu	 poprawę	 organizacji	 i	 funkcjonowania	 POZ,	
zwiększenie	 efektywności	 i	 skoordynowanie	 działań	 POZ	 z	 innymi	 elementami	 systemu,	
zwiększenie	 roli	 profilaktyki	 i	 edukacji	 zdrowotnej	oraz	 stworzenie	mechanizmu	 finansowego	
motywowania	 świadczeniodawców	 do	 podnoszenia	 jakości	 udzielanych	 świadczeń.	 Cele	
stawiane	przed	ustawą	wydają	się	być	dogłębne,	słuszne	i	potrzebne.	Naszym	jednak	zdaniem	
zaproponowane	w	projekcie	narzędzia	nie	wystarczą,	żeby	dokonać	w	POZ	dogłębnych	zmian,	
jakich	 się	 od	 projektu	 oczekuje.	 POZ	 zajmujący	 się	 proaktywnie	 edukacją	 zdrowotną	 i	
profilaktyką	osób	zdrowych,	 leczeniem	pacjentów	z	chorobami	przewlekłymi	bez	delegowana	
tej	 funkcji	na	 lekarzy	specjalistów,	odbudowujący	zaufanie	pacjentów,	że	może	być	miejscem	
leczenia	a	nie	tylko	delegowania	na	wyższe	piętra	systemu	i	przyczyniający	się	do	zmniejszenia	
zużycia	zasobów	w	segmencie	leczenia	szpitalnego	będzie	wymagał	zmian,	które	jeśli	mają	być	
skuteczne	 -	 muszą	 dotykać	 trzech	 filarów	 strategicznych,	 na	 których	 oparta	 	 jest	 obecna	
koncepcja	POZ.	Bez	modyfikacji	w	obszarze	tych	filarów	nie	uzyska	się	zmiany	POZ	z	biernego	na	
czynnego	 uczestnika	 systemu	 ochrony	 zdrowia,	 a	 zmiany	 będą	 miały	 jedynie	 charakter	
kosmetyczny.	Te	trzy	mechanizmy,	które	należy	reformować,	a	których	obecny	projekt	zupełnie	
nie	dotyka	to;	

• koncepcja	stawki	kapitacyjnej	jako	głównego	mechanizmu	finansowania	POZ	
• koncepcja	 listy	 aktywnej	 sprawiająca,	 że	 wybór	 lekarza	 jest	 z	 perspektywy	 pacjenta	

iluzoryczny	
• koncepcja	 zespołu	 POZ	 składającego	 się	 z	 lekarza,	 pielęgniarki	 i	 położnej	 z	

dotychczasowym	tradycyjnym	podziałem	zadań	między	zawodami	medycznymi	

Sz.P.	Dyrektor	
Kamila	Malinowska	
Departament	Analiz	i	Strategii	
Ministerstwo	Zdrowia	
Ul.	Długa	5	
00-925 Warszawa	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	07.08.2017	

	

Dotyczy:	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	
dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	
wieku	1-3	

	

Szanowna	Pani	Dyrektor,		

Chciałabym	bardzo	serdecznie	podziękować	Pani	Dyrektor	za	trwające	w	resorcie	zdrowia	prace	nad	
wprowadzeniem	porad	żywieniowych	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	małych	dzieci	do	koszyka	świadczeń	
gwarantowanych.	Fundacja	wraz	z	partnerami	reprezentującymi	środowiska	ekspertów,	pielęgniarek,	
dietetyków	 i	 rodziców	 od	 2014	 roku	 dostrzega	 potrzebę	 systemowych	 rozwiązań	 w	 obszarze	
profilaktyki	otyłości	dzieci	i	zabiega	o	dokonanie	zmiany	w	koszyku	świadczeń	gwarantowanych,	która	
je	umożliwi.	Niezwykle	nas	cieszy,	że	ten	pogląd	podziela	Ministerstwo	Zdrowia.	To	zmiana	korzystna	
dla	dzieci	i	rodziców,	którzy	zyskają	dostęp	do	lepszej	edukacji	żywieniowej,	środowiska	dietetyków,	
które	zyska	zatrudnienie	w	systemie	opieki	zdrowotnej	oraz	dla	innych	zawodów	medycznych,	które	
zyskają	pomoc	w	realizacji	profilaktyki	otyłości	dzieci.		

W	nawiązaniu	do	przekazania	nam	do	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	
dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	
w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3,	pragnę	przekazać	następujące	uwagi	i	propozycje,	które	wpłynęły	
do	Fundacji	od	parterów,	do	których	przekazaliśmy		przesłane	dokumenty	do	konsultacji:	

1. W	 dokumentach	 Karty	 Problemu	 Zdrowotnego	 oraz	 schematów	 udzielania	 świadczeń	
dotyczących	 dzieci	 w	 różnych	miejscach	 pojawiają	 się	 odmienne	 zapisy	 dotycząc	 grupy	
wiekowej	dzieci	–	1-3	lata	lub	1-5	lat	czy	do	5go	roku	życia.	Proponujemy	wprowadzenie	
dostępności	 porad	 żywieniowych	 dla	 rodziców	 dzieci	 w	 wieku	 1-6	 lat.	 Dzieci	 w	 wieku	
powyżej	 6ciu	 lat	 	 zostaną	 objęte	 opieką	 pielęgniarki	 szkolnej	 i	 mamy	 nadzieję,	 że	
reformowana	obecnie	medycyna	szkolna	określi	profilaktykę	otyłości	jako	jeden	ze	swoich	
priorytetów	i	zaproponuje	rozwiązania	z	tego	obszaru	do	realizacji	dla	dzieci	od	6go	roku	
życia,	 które	 będą	 skutecznie	 realizowane	 w	 szkole.	 Poradnictwo	 żywieniowe	 którego	
dotyczy	Karta	Problemu	Zdrowotnego	objęłaby	więc	okres	ciąży	oraz	od	6go	miesiąca	do	
6go	roku	życia.	

2. W	związku	z	przekazanymi	nam	postulatami	środowisk	pielęgniarek	i	położnych,	wydaje	się	
zasadne	 rozważenie	 stworzenia	 dodatkowej	 oferty	 poradnictwa	 laktacyjnego	 dla	 kobiet	
karmiących	piersią	w	okresie	od	2go	do	6go	miesiąca	życia	dziecka,	o	zbliżonych	warunkach	
finansowania	do	porad	żywieniowych.	Poradnictwo	laktacyjne	mogłoby	uzupełnić	obecne	
świadczenie	opieki	położnej	dostępne	do	2go	miesiąca	życia	dziecka.		
Uzupełniając	 w	 ten	 sposób	 obecną	 ofertę	 świadczeń	 	 o	 dodatkowe	 poradnictwo	
żywieniowe	 adresowane	 do	 kobiet	 w	 ciąży,	 poradnictwo	 laktacyjne	 dla	 kobiet	 do	 6go	

	

	

	

	
ul.	Łabędzia	61,	04-806	Warszawa,	tel./fax	+48	22	615	57	10,	info@mypacjenci.org,	www.mypacjenci.org	

	

	

	

Sz.	P.	Konstanty	Radziwiłł	

Minister	Zdrowia	

Ul.	Miodowa	15	

Warszawa	 	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	01.02.17	

	

Dotyczy:	Konsultacji	społecznych	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	

	

Szanowny	Panie	Ministrze,		

W	związku	z	trwającymi	konsultacjami	społecznymi	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	
uprzejmie	 proszę	 o	 przyjęcie	 następujących	 uwag	 i	 rekomendacji	 do	 projektu	 odzwierciedlających	
potrzeby	i	opinie	pacjentów:	

1. Proponowane	 w	 projekcie	 zmiany	 mają	 na	 celu	 poprawę	 organizacji	 i	 funkcjonowania	 POZ,	
zwiększenie	 efektywności	 i	 skoordynowanie	 działań	 POZ	 z	 innymi	 elementami	 systemu,	
zwiększenie	 roli	 profilaktyki	 i	 edukacji	 zdrowotnej	oraz	 stworzenie	mechanizmu	 finansowego	
motywowania	 świadczeniodawców	 do	 podnoszenia	 jakości	 udzielanych	 świadczeń.	 Cele	
stawiane	przed	ustawą	wydają	się	być	dogłębne,	słuszne	i	potrzebne.	Naszym	jednak	zdaniem	
zaproponowane	w	projekcie	narzędzia	nie	wystarczą,	żeby	dokonać	w	POZ	dogłębnych	zmian,	
jakich	 się	 od	 projektu	 oczekuje.	 POZ	 zajmujący	 się	 proaktywnie	 edukacją	 zdrowotną	 i	
profilaktyką	osób	zdrowych,	 leczeniem	pacjentów	z	chorobami	przewlekłymi	bez	delegowana	
tej	 funkcji	na	 lekarzy	specjalistów,	odbudowujący	zaufanie	pacjentów,	że	może	być	miejscem	
leczenia	a	nie	tylko	delegowania	na	wyższe	piętra	systemu	i	przyczyniający	się	do	zmniejszenia	
zużycia	zasobów	w	segmencie	leczenia	szpitalnego	będzie	wymagał	zmian,	które	jeśli	mają	być	
skuteczne	 -	 muszą	 dotykać	 trzech	 filarów	 strategicznych,	 na	 których	 oparta	 	 jest	 obecna	
koncepcja	POZ.	Bez	modyfikacji	w	obszarze	tych	filarów	nie	uzyska	się	zmiany	POZ	z	biernego	na	
czynnego	 uczestnika	 systemu	 ochrony	 zdrowia,	 a	 zmiany	 będą	 miały	 jedynie	 charakter	
kosmetyczny.	Te	trzy	mechanizmy,	które	należy	reformować,	a	których	obecny	projekt	zupełnie	
nie	dotyka	to;	

• koncepcja	stawki	kapitacyjnej	jako	głównego	mechanizmu	finansowania	POZ	
• koncepcja	 listy	 aktywnej	 sprawiająca,	 że	 wybór	 lekarza	 jest	 z	 perspektywy	 pacjenta	

iluzoryczny	
• koncepcja	 zespołu	 POZ	 składającego	 się	 z	 lekarza,	 pielęgniarki	 i	 położnej	 z	

dotychczasowym	tradycyjnym	podziałem	zadań	między	zawodami	medycznymi	

	

	
ul.	Łabędzia	61,	04-806	Warszawa,	tel./fax	+48	22	615	57	10,	info@mypacjenci.org,	www.mypacjenci.org	

	

	

	

Sz.	P.	Konstanty	Radziwiłł	

Minister	Zdrowia	

Ul.	Miodowa	15	

Warszawa	 	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	01.02.17	

	

Dotyczy:	Konsultacji	społecznych	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	

	

Szanowny	Panie	Ministrze,		

W	związku	z	trwającymi	konsultacjami	społecznymi	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	
uprzejmie	 proszę	 o	 przyjęcie	 następujących	 uwag	 i	 rekomendacji	 do	 projektu	 odzwierciedlających	
potrzeby	i	opinie	pacjentów:	

1. Proponowane	 w	 projekcie	 zmiany	 mają	 na	 celu	 poprawę	 organizacji	 i	 funkcjonowania	 POZ,	
zwiększenie	 efektywności	 i	 skoordynowanie	 działań	 POZ	 z	 innymi	 elementami	 systemu,	
zwiększenie	 roli	 profilaktyki	 i	 edukacji	 zdrowotnej	oraz	 stworzenie	mechanizmu	 finansowego	
motywowania	 świadczeniodawców	 do	 podnoszenia	 jakości	 udzielanych	 świadczeń.	 Cele	
stawiane	przed	ustawą	wydają	się	być	dogłębne,	słuszne	i	potrzebne.	Naszym	jednak	zdaniem	
zaproponowane	w	projekcie	narzędzia	nie	wystarczą,	żeby	dokonać	w	POZ	dogłębnych	zmian,	
jakich	 się	 od	 projektu	 oczekuje.	 POZ	 zajmujący	 się	 proaktywnie	 edukacją	 zdrowotną	 i	
profilaktyką	osób	zdrowych,	 leczeniem	pacjentów	z	chorobami	przewlekłymi	bez	delegowana	
tej	 funkcji	na	 lekarzy	specjalistów,	odbudowujący	zaufanie	pacjentów,	że	może	być	miejscem	
leczenia	a	nie	tylko	delegowania	na	wyższe	piętra	systemu	i	przyczyniający	się	do	zmniejszenia	
zużycia	zasobów	w	segmencie	leczenia	szpitalnego	będzie	wymagał	zmian,	które	jeśli	mają	być	
skuteczne	 -	 muszą	 dotykać	 trzech	 filarów	 strategicznych,	 na	 których	 oparta	 	 jest	 obecna	
koncepcja	POZ.	Bez	modyfikacji	w	obszarze	tych	filarów	nie	uzyska	się	zmiany	POZ	z	biernego	na	
czynnego	 uczestnika	 systemu	 ochrony	 zdrowia,	 a	 zmiany	 będą	 miały	 jedynie	 charakter	
kosmetyczny.	Te	trzy	mechanizmy,	które	należy	reformować,	a	których	obecny	projekt	zupełnie	
nie	dotyka	to;	

• koncepcja	stawki	kapitacyjnej	jako	głównego	mechanizmu	finansowania	POZ	
• koncepcja	 listy	 aktywnej	 sprawiająca,	 że	 wybór	 lekarza	 jest	 z	 perspektywy	 pacjenta	

iluzoryczny	
• koncepcja	 zespołu	 POZ	 składającego	 się	 z	 lekarza,	 pielęgniarki	 i	 położnej	 z	

dotychczasowym	tradycyjnym	podziałem	zadań	między	zawodami	medycznymi	

Sz.P.	Dyrektor	
Kamila	Malinowska	
Departament	Analiz	i	Strategii	
Ministerstwo	Zdrowia	
Ul.	Długa	5	
00-925 Warszawa	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	07.08.2017	

	

Dotyczy:	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	
dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	
wieku	1-3	

	

Szanowna	Pani	Dyrektor,		

Chciałabym	bardzo	serdecznie	podziękować	Pani	Dyrektor	za	trwające	w	resorcie	zdrowia	prace	nad	
wprowadzeniem	porad	żywieniowych	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	małych	dzieci	do	koszyka	świadczeń	
gwarantowanych.	Fundacja	wraz	z	partnerami	reprezentującymi	środowiska	ekspertów,	pielęgniarek,	
dietetyków	 i	 rodziców	 od	 2014	 roku	 dostrzega	 potrzebę	 systemowych	 rozwiązań	 w	 obszarze	
profilaktyki	otyłości	dzieci	i	zabiega	o	dokonanie	zmiany	w	koszyku	świadczeń	gwarantowanych,	która	
je	umożliwi.	Niezwykle	nas	cieszy,	że	ten	pogląd	podziela	Ministerstwo	Zdrowia.	To	zmiana	korzystna	
dla	dzieci	i	rodziców,	którzy	zyskają	dostęp	do	lepszej	edukacji	żywieniowej,	środowiska	dietetyków,	
które	zyska	zatrudnienie	w	systemie	opieki	zdrowotnej	oraz	dla	innych	zawodów	medycznych,	które	
zyskają	pomoc	w	realizacji	profilaktyki	otyłości	dzieci.		

W	nawiązaniu	do	przekazania	nam	do	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	
dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	
w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3,	pragnę	przekazać	następujące	uwagi	i	propozycje,	które	wpłynęły	
do	Fundacji	od	parterów,	do	których	przekazaliśmy		przesłane	dokumenty	do	konsultacji:	

1. W	 dokumentach	 Karty	 Problemu	 Zdrowotnego	 oraz	 schematów	 udzielania	 świadczeń	
dotyczących	 dzieci	 w	 różnych	miejscach	 pojawiają	 się	 odmienne	 zapisy	 dotycząc	 grupy	
wiekowej	dzieci	–	1-3	lata	lub	1-5	lat	czy	do	5go	roku	życia.	Proponujemy	wprowadzenie	
dostępności	 porad	 żywieniowych	 dla	 rodziców	 dzieci	 w	 wieku	 1-6	 lat.	 Dzieci	 w	 wieku	
powyżej	 6ciu	 lat	 	 zostaną	 objęte	 opieką	 pielęgniarki	 szkolnej	 i	 mamy	 nadzieję,	 że	
reformowana	obecnie	medycyna	szkolna	określi	profilaktykę	otyłości	jako	jeden	ze	swoich	
priorytetów	i	zaproponuje	rozwiązania	z	tego	obszaru	do	realizacji	dla	dzieci	od	6go	roku	
życia,	 które	 będą	 skutecznie	 realizowane	 w	 szkole.	 Poradnictwo	 żywieniowe	 którego	
dotyczy	Karta	Problemu	Zdrowotnego	objęłaby	więc	okres	ciąży	oraz	od	6go	miesiąca	do	
6go	roku	życia.	

2. W	związku	z	przekazanymi	nam	postulatami	środowisk	pielęgniarek	i	położnych,	wydaje	się	
zasadne	 rozważenie	 stworzenia	 dodatkowej	 oferty	 poradnictwa	 laktacyjnego	 dla	 kobiet	
karmiących	piersią	w	okresie	od	2go	do	6go	miesiąca	życia	dziecka,	o	zbliżonych	warunkach	
finansowania	do	porad	żywieniowych.	Poradnictwo	laktacyjne	mogłoby	uzupełnić	obecne	
świadczenie	opieki	położnej	dostępne	do	2go	miesiąca	życia	dziecka.		
Uzupełniając	 w	 ten	 sposób	 obecną	 ofertę	 świadczeń	 	 o	 dodatkowe	 poradnictwo	
żywieniowe	 adresowane	 do	 kobiet	 w	 ciąży,	 poradnictwo	 laktacyjne	 dla	 kobiet	 do	 6go	

Sz.P.	Dyrektor	
Kamila	Malinowska	
Departament	Analiz	i	Strategii	
Ministerstwo	Zdrowia	
Ul.	Długa	5,	Warszawa	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	07.08.2017	

	

Dotyczy:	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	
dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	
wieku	1-3	

	

Szanowna	Pani	Dyrektor,		

Chciałabym	bardzo	serdecznie	podziękować	Pani	Dyrektor	za	trwające	w	resorcie	zdrowia	prace	nad	
wprowadzeniem	porad	żywieniowych	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	małych	dzieci	do	koszyka	świadczeń	
gwarantowanych.	Fundacja	wraz	z	partnerami	reprezentującymi	środowiska	ekspertów,	pielęgniarek,	
dietetyków	 i	 rodziców	 od	 2014	 roku	 dostrzega	 potrzebę	 systemowych	 rozwiązań	 w	 obszarze	
profilaktyki	otyłości	dzieci	i	zabiega	o	dokonanie	zmiany	w	koszyku	świadczeń	gwarantowanych,	która	
je	umożliwi.	Niezwykle	nas	cieszy,	że	ten	pogląd	podziela	Ministerstwo	Zdrowia.	To	zmiana	korzystna	
dla	dzieci	i	rodziców,	którzy	zyskają	dostęp	do	lepszej	edukacji	żywieniowej,	środowiska	dietetyków,	
które	zyska	zatrudnienie	w	systemie	opieki	zdrowotnej	oraz	dla	innych	zawodów	medycznych,	które	
zyskają	pomoc	w	realizacji	profilaktyki	otyłości	dzieci.		

W	nawiązaniu	do	przekazania	nam	do	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	
dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	
w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3,	pragnę	przekazać	następujące	uwagi	i	propozycje,	które	wpłynęły	
do	Fundacji	od	parterów,	do	których	przekazaliśmy		przesłane	dokumenty	do	konsultacji:	

	
1. W	 dokumentach	 Karty	 Problemu	 Zdrowotnego	 oraz	 schematów	 udzielania	 świadczeń	

dotyczących	 dzieci	 w	 różnych	miejscach	 pojawiają	 się	 odmienne	 zapisy	 dotycząc	 grupy	
wiekowej	dzieci	–	1-3	lata	lub	1-5	lat	czy	do	5go	roku	życia.	Proponujemy	wprowadzenie	
dostępności	 porad	 żywieniowych	 dla	 rodziców	 dzieci	 w	 wieku	 1-6	 lat.	 Dzieci	 w	 wieku	
powyżej	 6ciu	 lat	 	 zostaną	 objęte	 opieką	 pielęgniarki	 szkolnej	 i	 mamy	 nadzieję,	 że	
reformowana	obecnie	medycyna	szkolna	określi	profilaktykę	otyłości	jako	jeden	ze	swoich	
priorytetów	i	zaproponuje	rozwiązania	z	tego	obszaru	do	realizacji	dla	dzieci	od	6go	roku	
życia,	 które	 będą	 skutecznie	 realizowane	 w	 szkole.	 Poradnictwo	 żywieniowe	 którego	
dotyczy	Karta	Problemu	Zdrowotnego	objęłaby	więc	okres	ciąży	oraz	od	6go	miesiąca	do	
6go	roku	życia.	

2. W	związku	z	przekazanymi	nam	postulatami	środowisk	pielęgniarek	i	położnych,	wydaje	się	
zasadne	 rozważenie	 stworzenia	 dodatkowej	 oferty	 poradnictwa	 laktacyjnego	 dla	 kobiet	
karmiących	piersią	w	okresie	od	2go	do	6go	miesiąca	życia	dziecka,	o	zbliżonych	warunkach	
finansowania	do	porad	żywieniowych.	Poradnictwo	laktacyjne	mogłoby	uzupełnić	obecne	
świadczenie	opieki	położnej	dostępne	do	2go	miesiąca	życia	dziecka.		
Uzupełniając	 w	 ten	 sposób	 obecną	 ofertę	 świadczeń	 	 o	 dodatkowe	 poradnictwo	
żywieniowe	 adresowane	 do	 kobiet	 w	 ciąży,	 poradnictwo	 laktacyjne	 dla	 kobiet	 do	 6go	
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Sz.	P.	Konstanty	Radziwiłł	

Minister	Zdrowia	

Ul.	Miodowa	15	

Warszawa	 	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	01.02.17	

	

Dotyczy:	Konsultacji	społecznych	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	

	

Szanowny	Panie	Ministrze,		

W	związku	z	trwającymi	konsultacjami	społecznymi	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	
uprzejmie	 proszę	 o	 przyjęcie	 następujących	 uwag	 i	 rekomendacji	 do	 projektu	 odzwierciedlających	
potrzeby	i	opinie	pacjentów:	

1. Proponowane	 w	 projekcie	 zmiany	 mają	 na	 celu	 poprawę	 organizacji	 i	 funkcjonowania	 POZ,	
zwiększenie	 efektywności	 i	 skoordynowanie	 działań	 POZ	 z	 innymi	 elementami	 systemu,	
zwiększenie	 roli	 profilaktyki	 i	 edukacji	 zdrowotnej	oraz	 stworzenie	mechanizmu	 finansowego	
motywowania	 świadczeniodawców	 do	 podnoszenia	 jakości	 udzielanych	 świadczeń.	 Cele	
stawiane	przed	ustawą	wydają	się	być	dogłębne,	słuszne	i	potrzebne.	Naszym	jednak	zdaniem	
zaproponowane	w	projekcie	narzędzia	nie	wystarczą,	żeby	dokonać	w	POZ	dogłębnych	zmian,	
jakich	 się	 od	 projektu	 oczekuje.	 POZ	 zajmujący	 się	 proaktywnie	 edukacją	 zdrowotną	 i	
profilaktyką	osób	zdrowych,	 leczeniem	pacjentów	z	chorobami	przewlekłymi	bez	delegowana	
tej	 funkcji	na	 lekarzy	specjalistów,	odbudowujący	zaufanie	pacjentów,	że	może	być	miejscem	
leczenia	a	nie	tylko	delegowania	na	wyższe	piętra	systemu	i	przyczyniający	się	do	zmniejszenia	
zużycia	zasobów	w	segmencie	leczenia	szpitalnego	będzie	wymagał	zmian,	które	jeśli	mają	być	
skuteczne	 -	 muszą	 dotykać	 trzech	 filarów	 strategicznych,	 na	 których	 oparta	 	 jest	 obecna	
koncepcja	POZ.	Bez	modyfikacji	w	obszarze	tych	filarów	nie	uzyska	się	zmiany	POZ	z	biernego	na	
czynnego	 uczestnika	 systemu	 ochrony	 zdrowia,	 a	 zmiany	 będą	 miały	 jedynie	 charakter	
kosmetyczny.	Te	trzy	mechanizmy,	które	należy	reformować,	a	których	obecny	projekt	zupełnie	
nie	dotyka	to;	

• koncepcja	stawki	kapitacyjnej	jako	głównego	mechanizmu	finansowania	POZ	
• koncepcja	 listy	 aktywnej	 sprawiająca,	 że	 wybór	 lekarza	 jest	 z	 perspektywy	 pacjenta	

iluzoryczny	
• koncepcja	 zespołu	 POZ	 składającego	 się	 z	 lekarza,	 pielęgniarki	 i	 położnej	 z	

dotychczasowym	tradycyjnym	podziałem	zadań	między	zawodami	medycznymi	
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Sz.	P.	Konstanty	Radziwiłł	

Minister	Zdrowia	

Ul.	Miodowa	15	

Warszawa	 	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	01.02.17	

	

Dotyczy:	Konsultacji	społecznych	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	

	

Szanowny	Panie	Ministrze,		

W	związku	z	trwającymi	konsultacjami	społecznymi	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	
uprzejmie	 proszę	 o	 przyjęcie	 następujących	 uwag	 i	 rekomendacji	 do	 projektu	 odzwierciedlających	
potrzeby	i	opinie	pacjentów:	

1. Proponowane	 w	 projekcie	 zmiany	 mają	 na	 celu	 poprawę	 organizacji	 i	 funkcjonowania	 POZ,	
zwiększenie	 efektywności	 i	 skoordynowanie	 działań	 POZ	 z	 innymi	 elementami	 systemu,	
zwiększenie	 roli	 profilaktyki	 i	 edukacji	 zdrowotnej	oraz	 stworzenie	mechanizmu	 finansowego	
motywowania	 świadczeniodawców	 do	 podnoszenia	 jakości	 udzielanych	 świadczeń.	 Cele	
stawiane	przed	ustawą	wydają	się	być	dogłębne,	słuszne	i	potrzebne.	Naszym	jednak	zdaniem	
zaproponowane	w	projekcie	narzędzia	nie	wystarczą,	żeby	dokonać	w	POZ	dogłębnych	zmian,	
jakich	 się	 od	 projektu	 oczekuje.	 POZ	 zajmujący	 się	 proaktywnie	 edukacją	 zdrowotną	 i	
profilaktyką	osób	zdrowych,	 leczeniem	pacjentów	z	chorobami	przewlekłymi	bez	delegowana	
tej	 funkcji	na	 lekarzy	specjalistów,	odbudowujący	zaufanie	pacjentów,	że	może	być	miejscem	
leczenia	a	nie	tylko	delegowania	na	wyższe	piętra	systemu	i	przyczyniający	się	do	zmniejszenia	
zużycia	zasobów	w	segmencie	leczenia	szpitalnego	będzie	wymagał	zmian,	które	jeśli	mają	być	
skuteczne	 -	 muszą	 dotykać	 trzech	 filarów	 strategicznych,	 na	 których	 oparta	 	 jest	 obecna	
koncepcja	POZ.	Bez	modyfikacji	w	obszarze	tych	filarów	nie	uzyska	się	zmiany	POZ	z	biernego	na	
czynnego	 uczestnika	 systemu	 ochrony	 zdrowia,	 a	 zmiany	 będą	 miały	 jedynie	 charakter	
kosmetyczny.	Te	trzy	mechanizmy,	które	należy	reformować,	a	których	obecny	projekt	zupełnie	
nie	dotyka	to;	

• koncepcja	stawki	kapitacyjnej	jako	głównego	mechanizmu	finansowania	POZ	
• koncepcja	 listy	 aktywnej	 sprawiająca,	 że	 wybór	 lekarza	 jest	 z	 perspektywy	 pacjenta	

iluzoryczny	
• koncepcja	 zespołu	 POZ	 składającego	 się	 z	 lekarza,	 pielęgniarki	 i	 położnej	 z	

dotychczasowym	tradycyjnym	podziałem	zadań	między	zawodami	medycznymi	

Sz.P.	Dyrektor	
Kamila	Malinowska	
Departament	Analiz	i	Strategii	
Ministerstwo	Zdrowia	
Ul.	Długa	5	
00-925 Warszawa	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	07.08.2017	

	

Dotyczy:	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	
dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	
wieku	1-3	

	

Szanowna	Pani	Dyrektor,		

Chciałabym	bardzo	serdecznie	podziękować	Pani	Dyrektor	za	trwające	w	resorcie	zdrowia	prace	nad	
wprowadzeniem	porad	żywieniowych	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	małych	dzieci	do	koszyka	świadczeń	
gwarantowanych.	Fundacja	wraz	z	partnerami	reprezentującymi	środowiska	ekspertów,	pielęgniarek,	
dietetyków	 i	 rodziców	 od	 2014	 roku	 dostrzega	 potrzebę	 systemowych	 rozwiązań	 w	 obszarze	
profilaktyki	otyłości	dzieci	i	zabiega	o	dokonanie	zmiany	w	koszyku	świadczeń	gwarantowanych,	która	
je	umożliwi.	Niezwykle	nas	cieszy,	że	ten	pogląd	podziela	Ministerstwo	Zdrowia.	To	zmiana	korzystna	
dla	dzieci	i	rodziców,	którzy	zyskają	dostęp	do	lepszej	edukacji	żywieniowej,	środowiska	dietetyków,	
które	zyska	zatrudnienie	w	systemie	opieki	zdrowotnej	oraz	dla	innych	zawodów	medycznych,	które	
zyskają	pomoc	w	realizacji	profilaktyki	otyłości	dzieci.		

W	nawiązaniu	do	przekazania	nam	do	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	
dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	
w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3,	pragnę	przekazać	następujące	uwagi	i	propozycje,	które	wpłynęły	
do	Fundacji	od	parterów,	do	których	przekazaliśmy		przesłane	dokumenty	do	konsultacji:	

1. W	 dokumentach	 Karty	 Problemu	 Zdrowotnego	 oraz	 schematów	 udzielania	 świadczeń	
dotyczących	 dzieci	 w	 różnych	miejscach	 pojawiają	 się	 odmienne	 zapisy	 dotycząc	 grupy	
wiekowej	dzieci	–	1-3	lata	lub	1-5	lat	czy	do	5go	roku	życia.	Proponujemy	wprowadzenie	
dostępności	 porad	 żywieniowych	 dla	 rodziców	 dzieci	 w	 wieku	 1-6	 lat.	 Dzieci	 w	 wieku	
powyżej	 6ciu	 lat	 	 zostaną	 objęte	 opieką	 pielęgniarki	 szkolnej	 i	 mamy	 nadzieję,	 że	
reformowana	obecnie	medycyna	szkolna	określi	profilaktykę	otyłości	jako	jeden	ze	swoich	
priorytetów	i	zaproponuje	rozwiązania	z	tego	obszaru	do	realizacji	dla	dzieci	od	6go	roku	
życia,	 które	 będą	 skutecznie	 realizowane	 w	 szkole.	 Poradnictwo	 żywieniowe	 którego	
dotyczy	Karta	Problemu	Zdrowotnego	objęłaby	więc	okres	ciąży	oraz	od	6go	miesiąca	do	
6go	roku	życia.	

2. W	związku	z	przekazanymi	nam	postulatami	środowisk	pielęgniarek	i	położnych,	wydaje	się	
zasadne	 rozważenie	 stworzenia	 dodatkowej	 oferty	 poradnictwa	 laktacyjnego	 dla	 kobiet	
karmiących	piersią	w	okresie	od	2go	do	6go	miesiąca	życia	dziecka,	o	zbliżonych	warunkach	
finansowania	do	porad	żywieniowych.	Poradnictwo	laktacyjne	mogłoby	uzupełnić	obecne	
świadczenie	opieki	położnej	dostępne	do	2go	miesiąca	życia	dziecka.		
Uzupełniając	 w	 ten	 sposób	 obecną	 ofertę	 świadczeń	 	 o	 dodatkowe	 poradnictwo	
żywieniowe	 adresowane	 do	 kobiet	 w	 ciąży,	 poradnictwo	 laktacyjne	 dla	 kobiet	 do	 6go	
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Sz.	P.	Konstanty	Radziwiłł	

Minister	Zdrowia	

Ul.	Miodowa	15	

Warszawa	 	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	01.02.17	

	

Dotyczy:	Konsultacji	społecznych	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	

	

Szanowny	Panie	Ministrze,		

W	związku	z	trwającymi	konsultacjami	społecznymi	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	
uprzejmie	 proszę	 o	 przyjęcie	 następujących	 uwag	 i	 rekomendacji	 do	 projektu	 odzwierciedlających	
potrzeby	i	opinie	pacjentów:	

1. Proponowane	 w	 projekcie	 zmiany	 mają	 na	 celu	 poprawę	 organizacji	 i	 funkcjonowania	 POZ,	
zwiększenie	 efektywności	 i	 skoordynowanie	 działań	 POZ	 z	 innymi	 elementami	 systemu,	
zwiększenie	 roli	 profilaktyki	 i	 edukacji	 zdrowotnej	oraz	 stworzenie	mechanizmu	 finansowego	
motywowania	 świadczeniodawców	 do	 podnoszenia	 jakości	 udzielanych	 świadczeń.	 Cele	
stawiane	przed	ustawą	wydają	się	być	dogłębne,	słuszne	i	potrzebne.	Naszym	jednak	zdaniem	
zaproponowane	w	projekcie	narzędzia	nie	wystarczą,	żeby	dokonać	w	POZ	dogłębnych	zmian,	
jakich	 się	 od	 projektu	 oczekuje.	 POZ	 zajmujący	 się	 proaktywnie	 edukacją	 zdrowotną	 i	
profilaktyką	osób	zdrowych,	 leczeniem	pacjentów	z	chorobami	przewlekłymi	bez	delegowana	
tej	 funkcji	na	 lekarzy	specjalistów,	odbudowujący	zaufanie	pacjentów,	że	może	być	miejscem	
leczenia	a	nie	tylko	delegowania	na	wyższe	piętra	systemu	i	przyczyniający	się	do	zmniejszenia	
zużycia	zasobów	w	segmencie	leczenia	szpitalnego	będzie	wymagał	zmian,	które	jeśli	mają	być	
skuteczne	 -	 muszą	 dotykać	 trzech	 filarów	 strategicznych,	 na	 których	 oparta	 	 jest	 obecna	
koncepcja	POZ.	Bez	modyfikacji	w	obszarze	tych	filarów	nie	uzyska	się	zmiany	POZ	z	biernego	na	
czynnego	 uczestnika	 systemu	 ochrony	 zdrowia,	 a	 zmiany	 będą	 miały	 jedynie	 charakter	
kosmetyczny.	Te	trzy	mechanizmy,	które	należy	reformować,	a	których	obecny	projekt	zupełnie	
nie	dotyka	to;	

• koncepcja	stawki	kapitacyjnej	jako	głównego	mechanizmu	finansowania	POZ	
• koncepcja	 listy	 aktywnej	 sprawiająca,	 że	 wybór	 lekarza	 jest	 z	 perspektywy	 pacjenta	

iluzoryczny	
• koncepcja	 zespołu	 POZ	 składającego	 się	 z	 lekarza,	 pielęgniarki	 i	 położnej	 z	

dotychczasowym	tradycyjnym	podziałem	zadań	między	zawodami	medycznymi	
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Sz.	P.	Konstanty	Radziwiłł	

Minister	Zdrowia	

Ul.	Miodowa	15	

Warszawa	 	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	01.02.17	

	

Dotyczy:	Konsultacji	społecznych	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	

	

Szanowny	Panie	Ministrze,		

W	związku	z	trwającymi	konsultacjami	społecznymi	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	
uprzejmie	 proszę	 o	 przyjęcie	 następujących	 uwag	 i	 rekomendacji	 do	 projektu	 odzwierciedlających	
potrzeby	i	opinie	pacjentów:	

1. Proponowane	 w	 projekcie	 zmiany	 mają	 na	 celu	 poprawę	 organizacji	 i	 funkcjonowania	 POZ,	
zwiększenie	 efektywności	 i	 skoordynowanie	 działań	 POZ	 z	 innymi	 elementami	 systemu,	
zwiększenie	 roli	 profilaktyki	 i	 edukacji	 zdrowotnej	oraz	 stworzenie	mechanizmu	 finansowego	
motywowania	 świadczeniodawców	 do	 podnoszenia	 jakości	 udzielanych	 świadczeń.	 Cele	
stawiane	przed	ustawą	wydają	się	być	dogłębne,	słuszne	i	potrzebne.	Naszym	jednak	zdaniem	
zaproponowane	w	projekcie	narzędzia	nie	wystarczą,	żeby	dokonać	w	POZ	dogłębnych	zmian,	
jakich	 się	 od	 projektu	 oczekuje.	 POZ	 zajmujący	 się	 proaktywnie	 edukacją	 zdrowotną	 i	
profilaktyką	osób	zdrowych,	 leczeniem	pacjentów	z	chorobami	przewlekłymi	bez	delegowana	
tej	 funkcji	na	 lekarzy	specjalistów,	odbudowujący	zaufanie	pacjentów,	że	może	być	miejscem	
leczenia	a	nie	tylko	delegowania	na	wyższe	piętra	systemu	i	przyczyniający	się	do	zmniejszenia	
zużycia	zasobów	w	segmencie	leczenia	szpitalnego	będzie	wymagał	zmian,	które	jeśli	mają	być	
skuteczne	 -	 muszą	 dotykać	 trzech	 filarów	 strategicznych,	 na	 których	 oparta	 	 jest	 obecna	
koncepcja	POZ.	Bez	modyfikacji	w	obszarze	tych	filarów	nie	uzyska	się	zmiany	POZ	z	biernego	na	
czynnego	 uczestnika	 systemu	 ochrony	 zdrowia,	 a	 zmiany	 będą	 miały	 jedynie	 charakter	
kosmetyczny.	Te	trzy	mechanizmy,	które	należy	reformować,	a	których	obecny	projekt	zupełnie	
nie	dotyka	to;	

• koncepcja	stawki	kapitacyjnej	jako	głównego	mechanizmu	finansowania	POZ	
• koncepcja	 listy	 aktywnej	 sprawiająca,	 że	 wybór	 lekarza	 jest	 z	 perspektywy	 pacjenta	

iluzoryczny	
• koncepcja	 zespołu	 POZ	 składającego	 się	 z	 lekarza,	 pielęgniarki	 i	 położnej	 z	

dotychczasowym	tradycyjnym	podziałem	zadań	między	zawodami	medycznymi	

Sz.P.	Dyrektor	
Kamila	Malinowska	
Departament	Analiz	i	Strategii	
Ministerstwo	Zdrowia	
Ul.	Długa	5	
00-925 Warszawa	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	07.08.2017	

	

Dotyczy:	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	
dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	
wieku	1-3	

	

Szanowna	Pani	Dyrektor,		

Chciałabym	bardzo	serdecznie	podziękować	Pani	Dyrektor	za	trwające	w	resorcie	zdrowia	prace	nad	
wprowadzeniem	porad	żywieniowych	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	małych	dzieci	do	koszyka	świadczeń	
gwarantowanych.	Fundacja	wraz	z	partnerami	reprezentującymi	środowiska	ekspertów,	pielęgniarek,	
dietetyków	 i	 rodziców	 od	 2014	 roku	 dostrzega	 potrzebę	 systemowych	 rozwiązań	 w	 obszarze	
profilaktyki	otyłości	dzieci	i	zabiega	o	dokonanie	zmiany	w	koszyku	świadczeń	gwarantowanych,	która	
je	umożliwi.	Niezwykle	nas	cieszy,	że	ten	pogląd	podziela	Ministerstwo	Zdrowia.	To	zmiana	korzystna	
dla	dzieci	i	rodziców,	którzy	zyskają	dostęp	do	lepszej	edukacji	żywieniowej,	środowiska	dietetyków,	
które	zyska	zatrudnienie	w	systemie	opieki	zdrowotnej	oraz	dla	innych	zawodów	medycznych,	które	
zyskają	pomoc	w	realizacji	profilaktyki	otyłości	dzieci.		

W	nawiązaniu	do	przekazania	nam	do	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	
dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	
w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3,	pragnę	przekazać	następujące	uwagi	i	propozycje,	które	wpłynęły	
do	Fundacji	od	parterów,	do	których	przekazaliśmy		przesłane	dokumenty	do	konsultacji:	

1. W	 dokumentach	 Karty	 Problemu	 Zdrowotnego	 oraz	 schematów	 udzielania	 świadczeń	
dotyczących	 dzieci	 w	 różnych	miejscach	 pojawiają	 się	 odmienne	 zapisy	 dotycząc	 grupy	
wiekowej	dzieci	–	1-3	lata	lub	1-5	lat	czy	do	5go	roku	życia.	Proponujemy	wprowadzenie	
dostępności	 porad	 żywieniowych	 dla	 rodziców	 dzieci	 w	 wieku	 1-6	 lat.	 Dzieci	 w	 wieku	
powyżej	 6ciu	 lat	 	 zostaną	 objęte	 opieką	 pielęgniarki	 szkolnej	 i	 mamy	 nadzieję,	 że	
reformowana	obecnie	medycyna	szkolna	określi	profilaktykę	otyłości	jako	jeden	ze	swoich	
priorytetów	i	zaproponuje	rozwiązania	z	tego	obszaru	do	realizacji	dla	dzieci	od	6go	roku	
życia,	 które	 będą	 skutecznie	 realizowane	 w	 szkole.	 Poradnictwo	 żywieniowe	 którego	
dotyczy	Karta	Problemu	Zdrowotnego	objęłaby	więc	okres	ciąży	oraz	od	6go	miesiąca	do	
6go	roku	życia.	

2. W	związku	z	przekazanymi	nam	postulatami	środowisk	pielęgniarek	i	położnych,	wydaje	się	
zasadne	 rozważenie	 stworzenia	 dodatkowej	 oferty	 poradnictwa	 laktacyjnego	 dla	 kobiet	
karmiących	piersią	w	okresie	od	2go	do	6go	miesiąca	życia	dziecka,	o	zbliżonych	warunkach	
finansowania	do	porad	żywieniowych.	Poradnictwo	laktacyjne	mogłoby	uzupełnić	obecne	
świadczenie	opieki	położnej	dostępne	do	2go	miesiąca	życia	dziecka.		
Uzupełniając	 w	 ten	 sposób	 obecną	 ofertę	 świadczeń	 	 o	 dodatkowe	 poradnictwo	
żywieniowe	 adresowane	 do	 kobiet	 w	 ciąży,	 poradnictwo	 laktacyjne	 dla	 kobiet	 do	 6go	

Sz.P.	Dyrektor	
Kamila	Malinowska	
Departament	Analiz	i	Strategii	
Ministerstwo	Zdrowia	
Ul.	Długa	5,	Warszawa	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	07.08.2017	

	

Dotyczy:	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	
dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	
wieku	1-3	

	

Szanowna	Pani	Dyrektor,		

Chciałabym	bardzo	serdecznie	podziękować	Pani	Dyrektor	za	trwające	w	resorcie	zdrowia	prace	nad	
wprowadzeniem	porad	żywieniowych	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	małych	dzieci	do	koszyka	świadczeń	
gwarantowanych.	Fundacja	wraz	z	partnerami	reprezentującymi	środowiska	ekspertów,	pielęgniarek,	
dietetyków	 i	 rodziców	 od	 2014	 roku	 dostrzega	 potrzebę	 systemowych	 rozwiązań	 w	 obszarze	
profilaktyki	otyłości	dzieci	i	zabiega	o	dokonanie	zmiany	w	koszyku	świadczeń	gwarantowanych,	która	
je	umożliwi.	Niezwykle	nas	cieszy,	że	ten	pogląd	podziela	Ministerstwo	Zdrowia.	To	zmiana	korzystna	
dla	dzieci	i	rodziców,	którzy	zyskają	dostęp	do	lepszej	edukacji	żywieniowej,	środowiska	dietetyków,	
które	zyska	zatrudnienie	w	systemie	opieki	zdrowotnej	oraz	dla	innych	zawodów	medycznych,	które	
zyskają	pomoc	w	realizacji	profilaktyki	otyłości	dzieci.		

W	nawiązaniu	do	przekazania	nam	do	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	
dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	
w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3,	pragnę	przekazać	następujące	uwagi	i	propozycje,	które	wpłynęły	
do	Fundacji	od	parterów,	do	których	przekazaliśmy		przesłane	dokumenty	do	konsultacji:	

	
1. W	 dokumentach	 Karty	 Problemu	 Zdrowotnego	 oraz	 schematów	 udzielania	 świadczeń	

dotyczących	 dzieci	 w	 różnych	miejscach	 pojawiają	 się	 odmienne	 zapisy	 dotycząc	 grupy	
wiekowej	dzieci	–	1-3	lata	lub	1-5	lat	czy	do	5go	roku	życia.	Proponujemy	wprowadzenie	
dostępności	 porad	 żywieniowych	 dla	 rodziców	 dzieci	 w	 wieku	 1-6	 lat.	 Dzieci	 w	 wieku	
powyżej	 6ciu	 lat	 	 zostaną	 objęte	 opieką	 pielęgniarki	 szkolnej	 i	 mamy	 nadzieję,	 że	
reformowana	obecnie	medycyna	szkolna	określi	profilaktykę	otyłości	jako	jeden	ze	swoich	
priorytetów	i	zaproponuje	rozwiązania	z	tego	obszaru	do	realizacji	dla	dzieci	od	6go	roku	
życia,	 które	 będą	 skutecznie	 realizowane	 w	 szkole.	 Poradnictwo	 żywieniowe	 którego	
dotyczy	Karta	Problemu	Zdrowotnego	objęłaby	więc	okres	ciąży	oraz	od	6go	miesiąca	do	
6go	roku	życia.	

2. W	związku	z	przekazanymi	nam	postulatami	środowisk	pielęgniarek	i	położnych,	wydaje	się	
zasadne	 rozważenie	 stworzenia	 dodatkowej	 oferty	 poradnictwa	 laktacyjnego	 dla	 kobiet	
karmiących	piersią	w	okresie	od	2go	do	6go	miesiąca	życia	dziecka,	o	zbliżonych	warunkach	
finansowania	do	porad	żywieniowych.	Poradnictwo	laktacyjne	mogłoby	uzupełnić	obecne	
świadczenie	opieki	położnej	dostępne	do	2go	miesiąca	życia	dziecka.		
Uzupełniając	 w	 ten	 sposób	 obecną	 ofertę	 świadczeń	 	 o	 dodatkowe	 poradnictwo	
żywieniowe	 adresowane	 do	 kobiet	 w	 ciąży,	 poradnictwo	 laktacyjne	 dla	 kobiet	 do	 6go	

	

Józefa	Szczurek-Żelazko	
Wiceminister	Zdrowia	
Miodowa	15	
Warszawa	 	 	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	13.10.17	
	

Dotyczy:	 konsultacji	 społecznych	 założeń	 projektu	 ustawy	 o	 zdrowiu	 dzieci	 i	 młodzieży	 w	wieku	
szkolnym	

	

Szanowna	Pani	Minister,	

Z	prawdziwą	przyjemnością	przyjęliśmy	inicjatywę	resortu	zdrowia	dotyczącą	uporządkowania	obszaru	

medycyny	szkolnej,	zintegrowania	jej	z	opieką	profilaktyczną	nad	dzieckiem	realizowaną	w	POZ	oraz	

wdrożenia	systemu	informatycznego,	który	będzie	obsługiwał	medycynę	szkolną.	W	projekcie	założeń	

zadbano	o	większość	aspektów	istotnych	dla	zorganizowania	medycyny	szkolnej	w	sposób	nowoczesny	

i	wychodzący	naprzeciw	bieżącym	wyzwaniom	zdrowia	publicznego.	Ustawa	ta	z	pewnością	przełoży	

się	na	poprawę	stanu	zdrowia	dzieci	w	wieku	szkolnym.	Pragniemy	zwrócić	Państwa	uwagę	na	niektóre	

aspekty	naszym	zdaniem	niewystarczająco	precyzyjnie	zaadresowane	w	założeniach	projektu	ustawy:	

• projekt	 nie	 definiuje	 głównych	 wyzwań	 zdrowotnych,	 jakimi	 powinna	 się	 zająć	 medycyna	

szkolna.	W	założeniach	projektu	ustawy	uwzględniono	głównie	próchnicę	zębów,	pominięto	

takie	 istotne	 problemy	 zdrowia	 dzieci	 w	 wieku	 szkolnym	 jak	 otyłość	 i	 inne	 zaburzenia	

odżywiania	 (połowa	dzieci	w	wieku	szkolnym	ma	nieprawidłową	masę	ciała	a	co	trzecie	ma	

nadwagę	 lub	 otyłość	 w	 świetle	 wyników	 badania	 COSI)	 problemy	 zdrowia	 psychicznego,	

uzależnienia,	cyberprzemoc	czy	wszawicę.	

• dynamicznie	 rosnący	 problem	 nadwagi	 i	 otyłości	 dzieci	 w	 wieku	 szkolnym	 ma	 tą	 samą	

przyczynę,	 co	 próchnica	 zębów	 –	 są	 to	 problemy	 dietozależne,	 wymagające	 odrębnego	

programu	 edukacji,	 profilaktyki	 czy	 leczenia,	 w	 który	 powinna	 zostać	 włączona	 medycyna	

szkolna	 we	 współpracy	 z	 poradnią	 POZ	 i	 rodzicami.	W	 szkołach	 powinien	 być	 realizowany	

ogólnopolski	program	ukierunkowany	na	zwalczanie	otyłości	dzieci	polegający	na	współpracy	

pielęgniarki	 szkolnej,	 dietetyka	 szkolnego,	 psychologa,	 nauczycieli	 WF,	 personelu	 kuchni,	

dyrekcji	szkoły	z	rodzicami	i	uczniami	oraz	z	zespołem	POZ,	zajmującym	się	tym	problemem		

w	 grupie	 dzieci	 w	 wieku	 przedszkolnym.	 Program	 powinien	 zakładać	 ciągłość	 działań	

realizowanych	w	ramach	poradni	POZ	przez	personel	POZ	dla	dzieci	w	wieku	0-6	lat	poprzez	

jego	kontynuację	w	ramach	medycyny	szkolnej	dla	dzieci	w	wieku	6-19	 lat.	Koordynatorem	

	

	

	

	

	

	

	

	
ul.	Łabędzia	61,	04-806	Warszawa,	tel./fax	+48	22	615	57	10,	info@mypacjenci.org,	www.mypacjenci.org	

	

	

	

Sz.	P.	Konstanty	Radziwiłł	

Minister	Zdrowia	

Ul.	Miodowa	15	

Warszawa	 	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	01.02.17	

	

Dotyczy:	Konsultacji	społecznych	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	

	

Szanowny	Panie	Ministrze,		

W	związku	z	trwającymi	konsultacjami	społecznymi	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	
uprzejmie	 proszę	 o	 przyjęcie	 następujących	 uwag	 i	 rekomendacji	 do	 projektu	 odzwierciedlających	
potrzeby	i	opinie	pacjentów:	

1. Proponowane	 w	 projekcie	 zmiany	 mają	 na	 celu	 poprawę	 organizacji	 i	 funkcjonowania	 POZ,	
zwiększenie	 efektywności	 i	 skoordynowanie	 działań	 POZ	 z	 innymi	 elementami	 systemu,	
zwiększenie	 roli	 profilaktyki	 i	 edukacji	 zdrowotnej	oraz	 stworzenie	mechanizmu	 finansowego	
motywowania	 świadczeniodawców	 do	 podnoszenia	 jakości	 udzielanych	 świadczeń.	 Cele	
stawiane	przed	ustawą	wydają	się	być	dogłębne,	słuszne	i	potrzebne.	Naszym	jednak	zdaniem	
zaproponowane	w	projekcie	narzędzia	nie	wystarczą,	żeby	dokonać	w	POZ	dogłębnych	zmian,	
jakich	 się	 od	 projektu	 oczekuje.	 POZ	 zajmujący	 się	 proaktywnie	 edukacją	 zdrowotną	 i	
profilaktyką	osób	zdrowych,	 leczeniem	pacjentów	z	chorobami	przewlekłymi	bez	delegowana	
tej	 funkcji	na	 lekarzy	specjalistów,	odbudowujący	zaufanie	pacjentów,	że	może	być	miejscem	
leczenia	a	nie	tylko	delegowania	na	wyższe	piętra	systemu	i	przyczyniający	się	do	zmniejszenia	
zużycia	zasobów	w	segmencie	leczenia	szpitalnego	będzie	wymagał	zmian,	które	jeśli	mają	być	
skuteczne	 -	 muszą	 dotykać	 trzech	 filarów	 strategicznych,	 na	 których	 oparta	 	 jest	 obecna	
koncepcja	POZ.	Bez	modyfikacji	w	obszarze	tych	filarów	nie	uzyska	się	zmiany	POZ	z	biernego	na	
czynnego	 uczestnika	 systemu	 ochrony	 zdrowia,	 a	 zmiany	 będą	 miały	 jedynie	 charakter	
kosmetyczny.	Te	trzy	mechanizmy,	które	należy	reformować,	a	których	obecny	projekt	zupełnie	
nie	dotyka	to;	

• koncepcja	stawki	kapitacyjnej	jako	głównego	mechanizmu	finansowania	POZ	
• koncepcja	 listy	 aktywnej	 sprawiająca,	 że	 wybór	 lekarza	 jest	 z	 perspektywy	 pacjenta	

iluzoryczny	
• koncepcja	 zespołu	 POZ	 składającego	 się	 z	 lekarza,	 pielęgniarki	 i	 położnej	 z	

dotychczasowym	tradycyjnym	podziałem	zadań	między	zawodami	medycznymi	

	

	
ul.	Łabędzia	61,	04-806	Warszawa,	tel./fax	+48	22	615	57	10,	info@mypacjenci.org,	www.mypacjenci.org	

	

	

	

Sz.	P.	Konstanty	Radziwiłł	

Minister	Zdrowia	

Ul.	Miodowa	15	

Warszawa	 	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	01.02.17	

	

Dotyczy:	Konsultacji	społecznych	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	

	

Szanowny	Panie	Ministrze,		

W	związku	z	trwającymi	konsultacjami	społecznymi	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	
uprzejmie	 proszę	 o	 przyjęcie	 następujących	 uwag	 i	 rekomendacji	 do	 projektu	 odzwierciedlających	
potrzeby	i	opinie	pacjentów:	

1. Proponowane	 w	 projekcie	 zmiany	 mają	 na	 celu	 poprawę	 organizacji	 i	 funkcjonowania	 POZ,	
zwiększenie	 efektywności	 i	 skoordynowanie	 działań	 POZ	 z	 innymi	 elementami	 systemu,	
zwiększenie	 roli	 profilaktyki	 i	 edukacji	 zdrowotnej	oraz	 stworzenie	mechanizmu	 finansowego	
motywowania	 świadczeniodawców	 do	 podnoszenia	 jakości	 udzielanych	 świadczeń.	 Cele	
stawiane	przed	ustawą	wydają	się	być	dogłębne,	słuszne	i	potrzebne.	Naszym	jednak	zdaniem	
zaproponowane	w	projekcie	narzędzia	nie	wystarczą,	żeby	dokonać	w	POZ	dogłębnych	zmian,	
jakich	 się	 od	 projektu	 oczekuje.	 POZ	 zajmujący	 się	 proaktywnie	 edukacją	 zdrowotną	 i	
profilaktyką	osób	zdrowych,	 leczeniem	pacjentów	z	chorobami	przewlekłymi	bez	delegowana	
tej	 funkcji	na	 lekarzy	specjalistów,	odbudowujący	zaufanie	pacjentów,	że	może	być	miejscem	
leczenia	a	nie	tylko	delegowania	na	wyższe	piętra	systemu	i	przyczyniający	się	do	zmniejszenia	
zużycia	zasobów	w	segmencie	leczenia	szpitalnego	będzie	wymagał	zmian,	które	jeśli	mają	być	
skuteczne	 -	 muszą	 dotykać	 trzech	 filarów	 strategicznych,	 na	 których	 oparta	 	 jest	 obecna	
koncepcja	POZ.	Bez	modyfikacji	w	obszarze	tych	filarów	nie	uzyska	się	zmiany	POZ	z	biernego	na	
czynnego	 uczestnika	 systemu	 ochrony	 zdrowia,	 a	 zmiany	 będą	 miały	 jedynie	 charakter	
kosmetyczny.	Te	trzy	mechanizmy,	które	należy	reformować,	a	których	obecny	projekt	zupełnie	
nie	dotyka	to;	

• koncepcja	stawki	kapitacyjnej	jako	głównego	mechanizmu	finansowania	POZ	
• koncepcja	 listy	 aktywnej	 sprawiająca,	 że	 wybór	 lekarza	 jest	 z	 perspektywy	 pacjenta	

iluzoryczny	
• koncepcja	 zespołu	 POZ	 składającego	 się	 z	 lekarza,	 pielęgniarki	 i	 położnej	 z	

dotychczasowym	tradycyjnym	podziałem	zadań	między	zawodami	medycznymi	

Sz.P.	Dyrektor	
Kamila	Malinowska	
Departament	Analiz	i	Strategii	
Ministerstwo	Zdrowia	
Ul.	Długa	5	
00-925 Warszawa	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	07.08.2017	

	

Dotyczy:	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	
dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	
wieku	1-3	

	

Szanowna	Pani	Dyrektor,		

Chciałabym	bardzo	serdecznie	podziękować	Pani	Dyrektor	za	trwające	w	resorcie	zdrowia	prace	nad	
wprowadzeniem	porad	żywieniowych	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	małych	dzieci	do	koszyka	świadczeń	
gwarantowanych.	Fundacja	wraz	z	partnerami	reprezentującymi	środowiska	ekspertów,	pielęgniarek,	
dietetyków	 i	 rodziców	 od	 2014	 roku	 dostrzega	 potrzebę	 systemowych	 rozwiązań	 w	 obszarze	
profilaktyki	otyłości	dzieci	i	zabiega	o	dokonanie	zmiany	w	koszyku	świadczeń	gwarantowanych,	która	
je	umożliwi.	Niezwykle	nas	cieszy,	że	ten	pogląd	podziela	Ministerstwo	Zdrowia.	To	zmiana	korzystna	
dla	dzieci	i	rodziców,	którzy	zyskają	dostęp	do	lepszej	edukacji	żywieniowej,	środowiska	dietetyków,	
które	zyska	zatrudnienie	w	systemie	opieki	zdrowotnej	oraz	dla	innych	zawodów	medycznych,	które	
zyskają	pomoc	w	realizacji	profilaktyki	otyłości	dzieci.		

W	nawiązaniu	do	przekazania	nam	do	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	
dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	
w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3,	pragnę	przekazać	następujące	uwagi	i	propozycje,	które	wpłynęły	
do	Fundacji	od	parterów,	do	których	przekazaliśmy		przesłane	dokumenty	do	konsultacji:	

1. W	 dokumentach	 Karty	 Problemu	 Zdrowotnego	 oraz	 schematów	 udzielania	 świadczeń	
dotyczących	 dzieci	 w	 różnych	miejscach	 pojawiają	 się	 odmienne	 zapisy	 dotycząc	 grupy	
wiekowej	dzieci	–	1-3	lata	lub	1-5	lat	czy	do	5go	roku	życia.	Proponujemy	wprowadzenie	
dostępności	 porad	 żywieniowych	 dla	 rodziców	 dzieci	 w	 wieku	 1-6	 lat.	 Dzieci	 w	 wieku	
powyżej	 6ciu	 lat	 	 zostaną	 objęte	 opieką	 pielęgniarki	 szkolnej	 i	 mamy	 nadzieję,	 że	
reformowana	obecnie	medycyna	szkolna	określi	profilaktykę	otyłości	jako	jeden	ze	swoich	
priorytetów	i	zaproponuje	rozwiązania	z	tego	obszaru	do	realizacji	dla	dzieci	od	6go	roku	
życia,	 które	 będą	 skutecznie	 realizowane	 w	 szkole.	 Poradnictwo	 żywieniowe	 którego	
dotyczy	Karta	Problemu	Zdrowotnego	objęłaby	więc	okres	ciąży	oraz	od	6go	miesiąca	do	
6go	roku	życia.	

2. W	związku	z	przekazanymi	nam	postulatami	środowisk	pielęgniarek	i	położnych,	wydaje	się	
zasadne	 rozważenie	 stworzenia	 dodatkowej	 oferty	 poradnictwa	 laktacyjnego	 dla	 kobiet	
karmiących	piersią	w	okresie	od	2go	do	6go	miesiąca	życia	dziecka,	o	zbliżonych	warunkach	
finansowania	do	porad	żywieniowych.	Poradnictwo	laktacyjne	mogłoby	uzupełnić	obecne	
świadczenie	opieki	położnej	dostępne	do	2go	miesiąca	życia	dziecka.		
Uzupełniając	 w	 ten	 sposób	 obecną	 ofertę	 świadczeń	 	 o	 dodatkowe	 poradnictwo	
żywieniowe	 adresowane	 do	 kobiet	 w	 ciąży,	 poradnictwo	 laktacyjne	 dla	 kobiet	 do	 6go	

	

	

	

	
ul.	Łabędzia	61,	04-806	Warszawa,	tel./fax	+48	22	615	57	10,	info@mypacjenci.org,	www.mypacjenci.org	

	

	

	

Sz.	P.	Konstanty	Radziwiłł	

Minister	Zdrowia	

Ul.	Miodowa	15	

Warszawa	 	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	01.02.17	

	

Dotyczy:	Konsultacji	społecznych	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	

	

Szanowny	Panie	Ministrze,		

W	związku	z	trwającymi	konsultacjami	społecznymi	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	
uprzejmie	 proszę	 o	 przyjęcie	 następujących	 uwag	 i	 rekomendacji	 do	 projektu	 odzwierciedlających	
potrzeby	i	opinie	pacjentów:	

1. Proponowane	 w	 projekcie	 zmiany	 mają	 na	 celu	 poprawę	 organizacji	 i	 funkcjonowania	 POZ,	
zwiększenie	 efektywności	 i	 skoordynowanie	 działań	 POZ	 z	 innymi	 elementami	 systemu,	
zwiększenie	 roli	 profilaktyki	 i	 edukacji	 zdrowotnej	oraz	 stworzenie	mechanizmu	 finansowego	
motywowania	 świadczeniodawców	 do	 podnoszenia	 jakości	 udzielanych	 świadczeń.	 Cele	
stawiane	przed	ustawą	wydają	się	być	dogłębne,	słuszne	i	potrzebne.	Naszym	jednak	zdaniem	
zaproponowane	w	projekcie	narzędzia	nie	wystarczą,	żeby	dokonać	w	POZ	dogłębnych	zmian,	
jakich	 się	 od	 projektu	 oczekuje.	 POZ	 zajmujący	 się	 proaktywnie	 edukacją	 zdrowotną	 i	
profilaktyką	osób	zdrowych,	 leczeniem	pacjentów	z	chorobami	przewlekłymi	bez	delegowana	
tej	 funkcji	na	 lekarzy	specjalistów,	odbudowujący	zaufanie	pacjentów,	że	może	być	miejscem	
leczenia	a	nie	tylko	delegowania	na	wyższe	piętra	systemu	i	przyczyniający	się	do	zmniejszenia	
zużycia	zasobów	w	segmencie	leczenia	szpitalnego	będzie	wymagał	zmian,	które	jeśli	mają	być	
skuteczne	 -	 muszą	 dotykać	 trzech	 filarów	 strategicznych,	 na	 których	 oparta	 	 jest	 obecna	
koncepcja	POZ.	Bez	modyfikacji	w	obszarze	tych	filarów	nie	uzyska	się	zmiany	POZ	z	biernego	na	
czynnego	 uczestnika	 systemu	 ochrony	 zdrowia,	 a	 zmiany	 będą	 miały	 jedynie	 charakter	
kosmetyczny.	Te	trzy	mechanizmy,	które	należy	reformować,	a	których	obecny	projekt	zupełnie	
nie	dotyka	to;	

• koncepcja	stawki	kapitacyjnej	jako	głównego	mechanizmu	finansowania	POZ	
• koncepcja	 listy	 aktywnej	 sprawiająca,	 że	 wybór	 lekarza	 jest	 z	 perspektywy	 pacjenta	

iluzoryczny	
• koncepcja	 zespołu	 POZ	 składającego	 się	 z	 lekarza,	 pielęgniarki	 i	 położnej	 z	

dotychczasowym	tradycyjnym	podziałem	zadań	między	zawodami	medycznymi	

	

	
ul.	Łabędzia	61,	04-806	Warszawa,	tel./fax	+48	22	615	57	10,	info@mypacjenci.org,	www.mypacjenci.org	

	

	

	

Sz.	P.	Konstanty	Radziwiłł	

Minister	Zdrowia	

Ul.	Miodowa	15	

Warszawa	 	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	01.02.17	

	

Dotyczy:	Konsultacji	społecznych	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	

	

Szanowny	Panie	Ministrze,		

W	związku	z	trwającymi	konsultacjami	społecznymi	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	
uprzejmie	 proszę	 o	 przyjęcie	 następujących	 uwag	 i	 rekomendacji	 do	 projektu	 odzwierciedlających	
potrzeby	i	opinie	pacjentów:	

1. Proponowane	 w	 projekcie	 zmiany	 mają	 na	 celu	 poprawę	 organizacji	 i	 funkcjonowania	 POZ,	
zwiększenie	 efektywności	 i	 skoordynowanie	 działań	 POZ	 z	 innymi	 elementami	 systemu,	
zwiększenie	 roli	 profilaktyki	 i	 edukacji	 zdrowotnej	oraz	 stworzenie	mechanizmu	 finansowego	
motywowania	 świadczeniodawców	 do	 podnoszenia	 jakości	 udzielanych	 świadczeń.	 Cele	
stawiane	przed	ustawą	wydają	się	być	dogłębne,	słuszne	i	potrzebne.	Naszym	jednak	zdaniem	
zaproponowane	w	projekcie	narzędzia	nie	wystarczą,	żeby	dokonać	w	POZ	dogłębnych	zmian,	
jakich	 się	 od	 projektu	 oczekuje.	 POZ	 zajmujący	 się	 proaktywnie	 edukacją	 zdrowotną	 i	
profilaktyką	osób	zdrowych,	 leczeniem	pacjentów	z	chorobami	przewlekłymi	bez	delegowana	
tej	 funkcji	na	 lekarzy	specjalistów,	odbudowujący	zaufanie	pacjentów,	że	może	być	miejscem	
leczenia	a	nie	tylko	delegowania	na	wyższe	piętra	systemu	i	przyczyniający	się	do	zmniejszenia	
zużycia	zasobów	w	segmencie	leczenia	szpitalnego	będzie	wymagał	zmian,	które	jeśli	mają	być	
skuteczne	 -	 muszą	 dotykać	 trzech	 filarów	 strategicznych,	 na	 których	 oparta	 	 jest	 obecna	
koncepcja	POZ.	Bez	modyfikacji	w	obszarze	tych	filarów	nie	uzyska	się	zmiany	POZ	z	biernego	na	
czynnego	 uczestnika	 systemu	 ochrony	 zdrowia,	 a	 zmiany	 będą	 miały	 jedynie	 charakter	
kosmetyczny.	Te	trzy	mechanizmy,	które	należy	reformować,	a	których	obecny	projekt	zupełnie	
nie	dotyka	to;	

• koncepcja	stawki	kapitacyjnej	jako	głównego	mechanizmu	finansowania	POZ	
• koncepcja	 listy	 aktywnej	 sprawiająca,	 że	 wybór	 lekarza	 jest	 z	 perspektywy	 pacjenta	

iluzoryczny	
• koncepcja	 zespołu	 POZ	 składającego	 się	 z	 lekarza,	 pielęgniarki	 i	 położnej	 z	

dotychczasowym	tradycyjnym	podziałem	zadań	między	zawodami	medycznymi	

Sz.P.	Dyrektor	
Kamila	Malinowska	
Departament	Analiz	i	Strategii	
Ministerstwo	Zdrowia	
Ul.	Długa	5	
00-925 Warszawa	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	07.08.2017	

	

Dotyczy:	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	
dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	
wieku	1-3	

	

Szanowna	Pani	Dyrektor,		

Chciałabym	bardzo	serdecznie	podziękować	Pani	Dyrektor	za	trwające	w	resorcie	zdrowia	prace	nad	
wprowadzeniem	porad	żywieniowych	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	małych	dzieci	do	koszyka	świadczeń	
gwarantowanych.	Fundacja	wraz	z	partnerami	reprezentującymi	środowiska	ekspertów,	pielęgniarek,	
dietetyków	 i	 rodziców	 od	 2014	 roku	 dostrzega	 potrzebę	 systemowych	 rozwiązań	 w	 obszarze	
profilaktyki	otyłości	dzieci	i	zabiega	o	dokonanie	zmiany	w	koszyku	świadczeń	gwarantowanych,	która	
je	umożliwi.	Niezwykle	nas	cieszy,	że	ten	pogląd	podziela	Ministerstwo	Zdrowia.	To	zmiana	korzystna	
dla	dzieci	i	rodziców,	którzy	zyskają	dostęp	do	lepszej	edukacji	żywieniowej,	środowiska	dietetyków,	
które	zyska	zatrudnienie	w	systemie	opieki	zdrowotnej	oraz	dla	innych	zawodów	medycznych,	które	
zyskają	pomoc	w	realizacji	profilaktyki	otyłości	dzieci.		

W	nawiązaniu	do	przekazania	nam	do	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	
dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	
w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3,	pragnę	przekazać	następujące	uwagi	i	propozycje,	które	wpłynęły	
do	Fundacji	od	parterów,	do	których	przekazaliśmy		przesłane	dokumenty	do	konsultacji:	

1. W	 dokumentach	 Karty	 Problemu	 Zdrowotnego	 oraz	 schematów	 udzielania	 świadczeń	
dotyczących	 dzieci	 w	 różnych	miejscach	 pojawiają	 się	 odmienne	 zapisy	 dotycząc	 grupy	
wiekowej	dzieci	–	1-3	lata	lub	1-5	lat	czy	do	5go	roku	życia.	Proponujemy	wprowadzenie	
dostępności	 porad	 żywieniowych	 dla	 rodziców	 dzieci	 w	 wieku	 1-6	 lat.	 Dzieci	 w	 wieku	
powyżej	 6ciu	 lat	 	 zostaną	 objęte	 opieką	 pielęgniarki	 szkolnej	 i	 mamy	 nadzieję,	 że	
reformowana	obecnie	medycyna	szkolna	określi	profilaktykę	otyłości	jako	jeden	ze	swoich	
priorytetów	i	zaproponuje	rozwiązania	z	tego	obszaru	do	realizacji	dla	dzieci	od	6go	roku	
życia,	 które	 będą	 skutecznie	 realizowane	 w	 szkole.	 Poradnictwo	 żywieniowe	 którego	
dotyczy	Karta	Problemu	Zdrowotnego	objęłaby	więc	okres	ciąży	oraz	od	6go	miesiąca	do	
6go	roku	życia.	

2. W	związku	z	przekazanymi	nam	postulatami	środowisk	pielęgniarek	i	położnych,	wydaje	się	
zasadne	 rozważenie	 stworzenia	 dodatkowej	 oferty	 poradnictwa	 laktacyjnego	 dla	 kobiet	
karmiących	piersią	w	okresie	od	2go	do	6go	miesiąca	życia	dziecka,	o	zbliżonych	warunkach	
finansowania	do	porad	żywieniowych.	Poradnictwo	laktacyjne	mogłoby	uzupełnić	obecne	
świadczenie	opieki	położnej	dostępne	do	2go	miesiąca	życia	dziecka.		
Uzupełniając	 w	 ten	 sposób	 obecną	 ofertę	 świadczeń	 	 o	 dodatkowe	 poradnictwo	
żywieniowe	 adresowane	 do	 kobiet	 w	 ciąży,	 poradnictwo	 laktacyjne	 dla	 kobiet	 do	 6go	

Sz.P.	Dyrektor	
Kamila	Malinowska	
Departament	Analiz	i	Strategii	
Ministerstwo	Zdrowia	
Ul.	Długa	5,	Warszawa	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	07.08.2017	

	

Dotyczy:	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	
dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	
wieku	1-3	

	

Szanowna	Pani	Dyrektor,		

Chciałabym	bardzo	serdecznie	podziękować	Pani	Dyrektor	za	trwające	w	resorcie	zdrowia	prace	nad	
wprowadzeniem	porad	żywieniowych	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	małych	dzieci	do	koszyka	świadczeń	
gwarantowanych.	Fundacja	wraz	z	partnerami	reprezentującymi	środowiska	ekspertów,	pielęgniarek,	
dietetyków	 i	 rodziców	 od	 2014	 roku	 dostrzega	 potrzebę	 systemowych	 rozwiązań	 w	 obszarze	
profilaktyki	otyłości	dzieci	i	zabiega	o	dokonanie	zmiany	w	koszyku	świadczeń	gwarantowanych,	która	
je	umożliwi.	Niezwykle	nas	cieszy,	że	ten	pogląd	podziela	Ministerstwo	Zdrowia.	To	zmiana	korzystna	
dla	dzieci	i	rodziców,	którzy	zyskają	dostęp	do	lepszej	edukacji	żywieniowej,	środowiska	dietetyków,	
które	zyska	zatrudnienie	w	systemie	opieki	zdrowotnej	oraz	dla	innych	zawodów	medycznych,	które	
zyskają	pomoc	w	realizacji	profilaktyki	otyłości	dzieci.		

W	nawiązaniu	do	przekazania	nam	do	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	
dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	
w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3,	pragnę	przekazać	następujące	uwagi	i	propozycje,	które	wpłynęły	
do	Fundacji	od	parterów,	do	których	przekazaliśmy		przesłane	dokumenty	do	konsultacji:	

	
1. W	 dokumentach	 Karty	 Problemu	 Zdrowotnego	 oraz	 schematów	 udzielania	 świadczeń	

dotyczących	 dzieci	 w	 różnych	miejscach	 pojawiają	 się	 odmienne	 zapisy	 dotycząc	 grupy	
wiekowej	dzieci	–	1-3	lata	lub	1-5	lat	czy	do	5go	roku	życia.	Proponujemy	wprowadzenie	
dostępności	 porad	 żywieniowych	 dla	 rodziców	 dzieci	 w	 wieku	 1-6	 lat.	 Dzieci	 w	 wieku	
powyżej	 6ciu	 lat	 	 zostaną	 objęte	 opieką	 pielęgniarki	 szkolnej	 i	 mamy	 nadzieję,	 że	
reformowana	obecnie	medycyna	szkolna	określi	profilaktykę	otyłości	jako	jeden	ze	swoich	
priorytetów	i	zaproponuje	rozwiązania	z	tego	obszaru	do	realizacji	dla	dzieci	od	6go	roku	
życia,	 które	 będą	 skutecznie	 realizowane	 w	 szkole.	 Poradnictwo	 żywieniowe	 którego	
dotyczy	Karta	Problemu	Zdrowotnego	objęłaby	więc	okres	ciąży	oraz	od	6go	miesiąca	do	
6go	roku	życia.	

2. W	związku	z	przekazanymi	nam	postulatami	środowisk	pielęgniarek	i	położnych,	wydaje	się	
zasadne	 rozważenie	 stworzenia	 dodatkowej	 oferty	 poradnictwa	 laktacyjnego	 dla	 kobiet	
karmiących	piersią	w	okresie	od	2go	do	6go	miesiąca	życia	dziecka,	o	zbliżonych	warunkach	
finansowania	do	porad	żywieniowych.	Poradnictwo	laktacyjne	mogłoby	uzupełnić	obecne	
świadczenie	opieki	położnej	dostępne	do	2go	miesiąca	życia	dziecka.		
Uzupełniając	 w	 ten	 sposób	 obecną	 ofertę	 świadczeń	 	 o	 dodatkowe	 poradnictwo	
żywieniowe	 adresowane	 do	 kobiet	 w	 ciąży,	 poradnictwo	 laktacyjne	 dla	 kobiet	 do	 6go	

	

	

	

	

	

	
ul.	Łabędzia	61,	04-806	Warszawa,	tel./fax	+48	22	615	57	10,	info@mypacjenci.org,	www.mypacjenci.org	

	

	

	

Sz.	P.	Konstanty	Radziwiłł	

Minister	Zdrowia	

Ul.	Miodowa	15	

Warszawa	 	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	01.02.17	

	

Dotyczy:	Konsultacji	społecznych	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	

	

Szanowny	Panie	Ministrze,		

W	związku	z	trwającymi	konsultacjami	społecznymi	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	
uprzejmie	 proszę	 o	 przyjęcie	 następujących	 uwag	 i	 rekomendacji	 do	 projektu	 odzwierciedlających	
potrzeby	i	opinie	pacjentów:	

1. Proponowane	 w	 projekcie	 zmiany	 mają	 na	 celu	 poprawę	 organizacji	 i	 funkcjonowania	 POZ,	
zwiększenie	 efektywności	 i	 skoordynowanie	 działań	 POZ	 z	 innymi	 elementami	 systemu,	
zwiększenie	 roli	 profilaktyki	 i	 edukacji	 zdrowotnej	oraz	 stworzenie	mechanizmu	 finansowego	
motywowania	 świadczeniodawców	 do	 podnoszenia	 jakości	 udzielanych	 świadczeń.	 Cele	
stawiane	przed	ustawą	wydają	się	być	dogłębne,	słuszne	i	potrzebne.	Naszym	jednak	zdaniem	
zaproponowane	w	projekcie	narzędzia	nie	wystarczą,	żeby	dokonać	w	POZ	dogłębnych	zmian,	
jakich	 się	 od	 projektu	 oczekuje.	 POZ	 zajmujący	 się	 proaktywnie	 edukacją	 zdrowotną	 i	
profilaktyką	osób	zdrowych,	 leczeniem	pacjentów	z	chorobami	przewlekłymi	bez	delegowana	
tej	 funkcji	na	 lekarzy	specjalistów,	odbudowujący	zaufanie	pacjentów,	że	może	być	miejscem	
leczenia	a	nie	tylko	delegowania	na	wyższe	piętra	systemu	i	przyczyniający	się	do	zmniejszenia	
zużycia	zasobów	w	segmencie	leczenia	szpitalnego	będzie	wymagał	zmian,	które	jeśli	mają	być	
skuteczne	 -	 muszą	 dotykać	 trzech	 filarów	 strategicznych,	 na	 których	 oparta	 	 jest	 obecna	
koncepcja	POZ.	Bez	modyfikacji	w	obszarze	tych	filarów	nie	uzyska	się	zmiany	POZ	z	biernego	na	
czynnego	 uczestnika	 systemu	 ochrony	 zdrowia,	 a	 zmiany	 będą	 miały	 jedynie	 charakter	
kosmetyczny.	Te	trzy	mechanizmy,	które	należy	reformować,	a	których	obecny	projekt	zupełnie	
nie	dotyka	to;	

• koncepcja	stawki	kapitacyjnej	jako	głównego	mechanizmu	finansowania	POZ	
• koncepcja	 listy	 aktywnej	 sprawiająca,	 że	 wybór	 lekarza	 jest	 z	 perspektywy	 pacjenta	

iluzoryczny	
• koncepcja	 zespołu	 POZ	 składającego	 się	 z	 lekarza,	 pielęgniarki	 i	 położnej	 z	

dotychczasowym	tradycyjnym	podziałem	zadań	między	zawodami	medycznymi	

	

	
ul.	Łabędzia	61,	04-806	Warszawa,	tel./fax	+48	22	615	57	10,	info@mypacjenci.org,	www.mypacjenci.org	

	

	

	

Sz.	P.	Konstanty	Radziwiłł	

Minister	Zdrowia	

Ul.	Miodowa	15	

Warszawa	 	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	01.02.17	

	

Dotyczy:	Konsultacji	społecznych	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	

	

Szanowny	Panie	Ministrze,		

W	związku	z	trwającymi	konsultacjami	społecznymi	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	
uprzejmie	 proszę	 o	 przyjęcie	 następujących	 uwag	 i	 rekomendacji	 do	 projektu	 odzwierciedlających	
potrzeby	i	opinie	pacjentów:	

1. Proponowane	 w	 projekcie	 zmiany	 mają	 na	 celu	 poprawę	 organizacji	 i	 funkcjonowania	 POZ,	
zwiększenie	 efektywności	 i	 skoordynowanie	 działań	 POZ	 z	 innymi	 elementami	 systemu,	
zwiększenie	 roli	 profilaktyki	 i	 edukacji	 zdrowotnej	oraz	 stworzenie	mechanizmu	 finansowego	
motywowania	 świadczeniodawców	 do	 podnoszenia	 jakości	 udzielanych	 świadczeń.	 Cele	
stawiane	przed	ustawą	wydają	się	być	dogłębne,	słuszne	i	potrzebne.	Naszym	jednak	zdaniem	
zaproponowane	w	projekcie	narzędzia	nie	wystarczą,	żeby	dokonać	w	POZ	dogłębnych	zmian,	
jakich	 się	 od	 projektu	 oczekuje.	 POZ	 zajmujący	 się	 proaktywnie	 edukacją	 zdrowotną	 i	
profilaktyką	osób	zdrowych,	 leczeniem	pacjentów	z	chorobami	przewlekłymi	bez	delegowana	
tej	 funkcji	na	 lekarzy	specjalistów,	odbudowujący	zaufanie	pacjentów,	że	może	być	miejscem	
leczenia	a	nie	tylko	delegowania	na	wyższe	piętra	systemu	i	przyczyniający	się	do	zmniejszenia	
zużycia	zasobów	w	segmencie	leczenia	szpitalnego	będzie	wymagał	zmian,	które	jeśli	mają	być	
skuteczne	 -	 muszą	 dotykać	 trzech	 filarów	 strategicznych,	 na	 których	 oparta	 	 jest	 obecna	
koncepcja	POZ.	Bez	modyfikacji	w	obszarze	tych	filarów	nie	uzyska	się	zmiany	POZ	z	biernego	na	
czynnego	 uczestnika	 systemu	 ochrony	 zdrowia,	 a	 zmiany	 będą	 miały	 jedynie	 charakter	
kosmetyczny.	Te	trzy	mechanizmy,	które	należy	reformować,	a	których	obecny	projekt	zupełnie	
nie	dotyka	to;	

• koncepcja	stawki	kapitacyjnej	jako	głównego	mechanizmu	finansowania	POZ	
• koncepcja	 listy	 aktywnej	 sprawiająca,	 że	 wybór	 lekarza	 jest	 z	 perspektywy	 pacjenta	

iluzoryczny	
• koncepcja	 zespołu	 POZ	 składającego	 się	 z	 lekarza,	 pielęgniarki	 i	 położnej	 z	

dotychczasowym	tradycyjnym	podziałem	zadań	między	zawodami	medycznymi	

Sz.P.	Dyrektor	
Kamila	Malinowska	
Departament	Analiz	i	Strategii	
Ministerstwo	Zdrowia	
Ul.	Długa	5	
00-925 Warszawa	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	07.08.2017	

	

Dotyczy:	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	
dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	
wieku	1-3	

	

Szanowna	Pani	Dyrektor,		

Chciałabym	bardzo	serdecznie	podziękować	Pani	Dyrektor	za	trwające	w	resorcie	zdrowia	prace	nad	
wprowadzeniem	porad	żywieniowych	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	małych	dzieci	do	koszyka	świadczeń	
gwarantowanych.	Fundacja	wraz	z	partnerami	reprezentującymi	środowiska	ekspertów,	pielęgniarek,	
dietetyków	 i	 rodziców	 od	 2014	 roku	 dostrzega	 potrzebę	 systemowych	 rozwiązań	 w	 obszarze	
profilaktyki	otyłości	dzieci	i	zabiega	o	dokonanie	zmiany	w	koszyku	świadczeń	gwarantowanych,	która	
je	umożliwi.	Niezwykle	nas	cieszy,	że	ten	pogląd	podziela	Ministerstwo	Zdrowia.	To	zmiana	korzystna	
dla	dzieci	i	rodziców,	którzy	zyskają	dostęp	do	lepszej	edukacji	żywieniowej,	środowiska	dietetyków,	
które	zyska	zatrudnienie	w	systemie	opieki	zdrowotnej	oraz	dla	innych	zawodów	medycznych,	które	
zyskają	pomoc	w	realizacji	profilaktyki	otyłości	dzieci.		

W	nawiązaniu	do	przekazania	nam	do	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	
dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	
w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3,	pragnę	przekazać	następujące	uwagi	i	propozycje,	które	wpłynęły	
do	Fundacji	od	parterów,	do	których	przekazaliśmy		przesłane	dokumenty	do	konsultacji:	

1. W	 dokumentach	 Karty	 Problemu	 Zdrowotnego	 oraz	 schematów	 udzielania	 świadczeń	
dotyczących	 dzieci	 w	 różnych	miejscach	 pojawiają	 się	 odmienne	 zapisy	 dotycząc	 grupy	
wiekowej	dzieci	–	1-3	lata	lub	1-5	lat	czy	do	5go	roku	życia.	Proponujemy	wprowadzenie	
dostępności	 porad	 żywieniowych	 dla	 rodziców	 dzieci	 w	 wieku	 1-6	 lat.	 Dzieci	 w	 wieku	
powyżej	 6ciu	 lat	 	 zostaną	 objęte	 opieką	 pielęgniarki	 szkolnej	 i	 mamy	 nadzieję,	 że	
reformowana	obecnie	medycyna	szkolna	określi	profilaktykę	otyłości	jako	jeden	ze	swoich	
priorytetów	i	zaproponuje	rozwiązania	z	tego	obszaru	do	realizacji	dla	dzieci	od	6go	roku	
życia,	 które	 będą	 skutecznie	 realizowane	 w	 szkole.	 Poradnictwo	 żywieniowe	 którego	
dotyczy	Karta	Problemu	Zdrowotnego	objęłaby	więc	okres	ciąży	oraz	od	6go	miesiąca	do	
6go	roku	życia.	

2. W	związku	z	przekazanymi	nam	postulatami	środowisk	pielęgniarek	i	położnych,	wydaje	się	
zasadne	 rozważenie	 stworzenia	 dodatkowej	 oferty	 poradnictwa	 laktacyjnego	 dla	 kobiet	
karmiących	piersią	w	okresie	od	2go	do	6go	miesiąca	życia	dziecka,	o	zbliżonych	warunkach	
finansowania	do	porad	żywieniowych.	Poradnictwo	laktacyjne	mogłoby	uzupełnić	obecne	
świadczenie	opieki	położnej	dostępne	do	2go	miesiąca	życia	dziecka.		
Uzupełniając	 w	 ten	 sposób	 obecną	 ofertę	 świadczeń	 	 o	 dodatkowe	 poradnictwo	
żywieniowe	 adresowane	 do	 kobiet	 w	 ciąży,	 poradnictwo	 laktacyjne	 dla	 kobiet	 do	 6go	

	

	

	

	
ul.	Łabędzia	61,	04-806	Warszawa,	tel./fax	+48	22	615	57	10,	info@mypacjenci.org,	www.mypacjenci.org	

	

	

	

Sz.	P.	Konstanty	Radziwiłł	

Minister	Zdrowia	

Ul.	Miodowa	15	

Warszawa	 	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	01.02.17	

	

Dotyczy:	Konsultacji	społecznych	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	

	

Szanowny	Panie	Ministrze,		

W	związku	z	trwającymi	konsultacjami	społecznymi	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	
uprzejmie	 proszę	 o	 przyjęcie	 następujących	 uwag	 i	 rekomendacji	 do	 projektu	 odzwierciedlających	
potrzeby	i	opinie	pacjentów:	

1. Proponowane	 w	 projekcie	 zmiany	 mają	 na	 celu	 poprawę	 organizacji	 i	 funkcjonowania	 POZ,	
zwiększenie	 efektywności	 i	 skoordynowanie	 działań	 POZ	 z	 innymi	 elementami	 systemu,	
zwiększenie	 roli	 profilaktyki	 i	 edukacji	 zdrowotnej	oraz	 stworzenie	mechanizmu	 finansowego	
motywowania	 świadczeniodawców	 do	 podnoszenia	 jakości	 udzielanych	 świadczeń.	 Cele	
stawiane	przed	ustawą	wydają	się	być	dogłębne,	słuszne	i	potrzebne.	Naszym	jednak	zdaniem	
zaproponowane	w	projekcie	narzędzia	nie	wystarczą,	żeby	dokonać	w	POZ	dogłębnych	zmian,	
jakich	 się	 od	 projektu	 oczekuje.	 POZ	 zajmujący	 się	 proaktywnie	 edukacją	 zdrowotną	 i	
profilaktyką	osób	zdrowych,	 leczeniem	pacjentów	z	chorobami	przewlekłymi	bez	delegowana	
tej	 funkcji	na	 lekarzy	specjalistów,	odbudowujący	zaufanie	pacjentów,	że	może	być	miejscem	
leczenia	a	nie	tylko	delegowania	na	wyższe	piętra	systemu	i	przyczyniający	się	do	zmniejszenia	
zużycia	zasobów	w	segmencie	leczenia	szpitalnego	będzie	wymagał	zmian,	które	jeśli	mają	być	
skuteczne	 -	 muszą	 dotykać	 trzech	 filarów	 strategicznych,	 na	 których	 oparta	 	 jest	 obecna	
koncepcja	POZ.	Bez	modyfikacji	w	obszarze	tych	filarów	nie	uzyska	się	zmiany	POZ	z	biernego	na	
czynnego	 uczestnika	 systemu	 ochrony	 zdrowia,	 a	 zmiany	 będą	 miały	 jedynie	 charakter	
kosmetyczny.	Te	trzy	mechanizmy,	które	należy	reformować,	a	których	obecny	projekt	zupełnie	
nie	dotyka	to;	

• koncepcja	stawki	kapitacyjnej	jako	głównego	mechanizmu	finansowania	POZ	
• koncepcja	 listy	 aktywnej	 sprawiająca,	 że	 wybór	 lekarza	 jest	 z	 perspektywy	 pacjenta	

iluzoryczny	
• koncepcja	 zespołu	 POZ	 składającego	 się	 z	 lekarza,	 pielęgniarki	 i	 położnej	 z	

dotychczasowym	tradycyjnym	podziałem	zadań	między	zawodami	medycznymi	

	

	
ul.	Łabędzia	61,	04-806	Warszawa,	tel./fax	+48	22	615	57	10,	info@mypacjenci.org,	www.mypacjenci.org	

	

	

	

Sz.	P.	Konstanty	Radziwiłł	

Minister	Zdrowia	

Ul.	Miodowa	15	

Warszawa	 	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	01.02.17	

	

Dotyczy:	Konsultacji	społecznych	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	

	

Szanowny	Panie	Ministrze,		

W	związku	z	trwającymi	konsultacjami	społecznymi	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	
uprzejmie	 proszę	 o	 przyjęcie	 następujących	 uwag	 i	 rekomendacji	 do	 projektu	 odzwierciedlających	
potrzeby	i	opinie	pacjentów:	

1. Proponowane	 w	 projekcie	 zmiany	 mają	 na	 celu	 poprawę	 organizacji	 i	 funkcjonowania	 POZ,	
zwiększenie	 efektywności	 i	 skoordynowanie	 działań	 POZ	 z	 innymi	 elementami	 systemu,	
zwiększenie	 roli	 profilaktyki	 i	 edukacji	 zdrowotnej	oraz	 stworzenie	mechanizmu	 finansowego	
motywowania	 świadczeniodawców	 do	 podnoszenia	 jakości	 udzielanych	 świadczeń.	 Cele	
stawiane	przed	ustawą	wydają	się	być	dogłębne,	słuszne	i	potrzebne.	Naszym	jednak	zdaniem	
zaproponowane	w	projekcie	narzędzia	nie	wystarczą,	żeby	dokonać	w	POZ	dogłębnych	zmian,	
jakich	 się	 od	 projektu	 oczekuje.	 POZ	 zajmujący	 się	 proaktywnie	 edukacją	 zdrowotną	 i	
profilaktyką	osób	zdrowych,	 leczeniem	pacjentów	z	chorobami	przewlekłymi	bez	delegowana	
tej	 funkcji	na	 lekarzy	specjalistów,	odbudowujący	zaufanie	pacjentów,	że	może	być	miejscem	
leczenia	a	nie	tylko	delegowania	na	wyższe	piętra	systemu	i	przyczyniający	się	do	zmniejszenia	
zużycia	zasobów	w	segmencie	leczenia	szpitalnego	będzie	wymagał	zmian,	które	jeśli	mają	być	
skuteczne	 -	 muszą	 dotykać	 trzech	 filarów	 strategicznych,	 na	 których	 oparta	 	 jest	 obecna	
koncepcja	POZ.	Bez	modyfikacji	w	obszarze	tych	filarów	nie	uzyska	się	zmiany	POZ	z	biernego	na	
czynnego	 uczestnika	 systemu	 ochrony	 zdrowia,	 a	 zmiany	 będą	 miały	 jedynie	 charakter	
kosmetyczny.	Te	trzy	mechanizmy,	które	należy	reformować,	a	których	obecny	projekt	zupełnie	
nie	dotyka	to;	

• koncepcja	stawki	kapitacyjnej	jako	głównego	mechanizmu	finansowania	POZ	
• koncepcja	 listy	 aktywnej	 sprawiająca,	 że	 wybór	 lekarza	 jest	 z	 perspektywy	 pacjenta	

iluzoryczny	
• koncepcja	 zespołu	 POZ	 składającego	 się	 z	 lekarza,	 pielęgniarki	 i	 położnej	 z	

dotychczasowym	tradycyjnym	podziałem	zadań	między	zawodami	medycznymi	

Sz.P.	Dyrektor	
Kamila	Malinowska	
Departament	Analiz	i	Strategii	
Ministerstwo	Zdrowia	
Ul.	Długa	5	
00-925 Warszawa	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	07.08.2017	

	

Dotyczy:	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	
dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	
wieku	1-3	

	

Szanowna	Pani	Dyrektor,		

Chciałabym	bardzo	serdecznie	podziękować	Pani	Dyrektor	za	trwające	w	resorcie	zdrowia	prace	nad	
wprowadzeniem	porad	żywieniowych	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	małych	dzieci	do	koszyka	świadczeń	
gwarantowanych.	Fundacja	wraz	z	partnerami	reprezentującymi	środowiska	ekspertów,	pielęgniarek,	
dietetyków	 i	 rodziców	 od	 2014	 roku	 dostrzega	 potrzebę	 systemowych	 rozwiązań	 w	 obszarze	
profilaktyki	otyłości	dzieci	i	zabiega	o	dokonanie	zmiany	w	koszyku	świadczeń	gwarantowanych,	która	
je	umożliwi.	Niezwykle	nas	cieszy,	że	ten	pogląd	podziela	Ministerstwo	Zdrowia.	To	zmiana	korzystna	
dla	dzieci	i	rodziców,	którzy	zyskają	dostęp	do	lepszej	edukacji	żywieniowej,	środowiska	dietetyków,	
które	zyska	zatrudnienie	w	systemie	opieki	zdrowotnej	oraz	dla	innych	zawodów	medycznych,	które	
zyskają	pomoc	w	realizacji	profilaktyki	otyłości	dzieci.		

W	nawiązaniu	do	przekazania	nam	do	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	
dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	
w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3,	pragnę	przekazać	następujące	uwagi	i	propozycje,	które	wpłynęły	
do	Fundacji	od	parterów,	do	których	przekazaliśmy		przesłane	dokumenty	do	konsultacji:	

1. W	 dokumentach	 Karty	 Problemu	 Zdrowotnego	 oraz	 schematów	 udzielania	 świadczeń	
dotyczących	 dzieci	 w	 różnych	miejscach	 pojawiają	 się	 odmienne	 zapisy	 dotycząc	 grupy	
wiekowej	dzieci	–	1-3	lata	lub	1-5	lat	czy	do	5go	roku	życia.	Proponujemy	wprowadzenie	
dostępności	 porad	 żywieniowych	 dla	 rodziców	 dzieci	 w	 wieku	 1-6	 lat.	 Dzieci	 w	 wieku	
powyżej	 6ciu	 lat	 	 zostaną	 objęte	 opieką	 pielęgniarki	 szkolnej	 i	 mamy	 nadzieję,	 że	
reformowana	obecnie	medycyna	szkolna	określi	profilaktykę	otyłości	jako	jeden	ze	swoich	
priorytetów	i	zaproponuje	rozwiązania	z	tego	obszaru	do	realizacji	dla	dzieci	od	6go	roku	
życia,	 które	 będą	 skutecznie	 realizowane	 w	 szkole.	 Poradnictwo	 żywieniowe	 którego	
dotyczy	Karta	Problemu	Zdrowotnego	objęłaby	więc	okres	ciąży	oraz	od	6go	miesiąca	do	
6go	roku	życia.	

2. W	związku	z	przekazanymi	nam	postulatami	środowisk	pielęgniarek	i	położnych,	wydaje	się	
zasadne	 rozważenie	 stworzenia	 dodatkowej	 oferty	 poradnictwa	 laktacyjnego	 dla	 kobiet	
karmiących	piersią	w	okresie	od	2go	do	6go	miesiąca	życia	dziecka,	o	zbliżonych	warunkach	
finansowania	do	porad	żywieniowych.	Poradnictwo	laktacyjne	mogłoby	uzupełnić	obecne	
świadczenie	opieki	położnej	dostępne	do	2go	miesiąca	życia	dziecka.		
Uzupełniając	 w	 ten	 sposób	 obecną	 ofertę	 świadczeń	 	 o	 dodatkowe	 poradnictwo	
żywieniowe	 adresowane	 do	 kobiet	 w	 ciąży,	 poradnictwo	 laktacyjne	 dla	 kobiet	 do	 6go	

Sz.P.	Dyrektor	
Kamila	Malinowska	
Departament	Analiz	i	Strategii	
Ministerstwo	Zdrowia	
Ul.	Długa	5,	Warszawa	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	07.08.2017	

	

Dotyczy:	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	
dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	
wieku	1-3	

	

Szanowna	Pani	Dyrektor,		

Chciałabym	bardzo	serdecznie	podziękować	Pani	Dyrektor	za	trwające	w	resorcie	zdrowia	prace	nad	
wprowadzeniem	porad	żywieniowych	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	małych	dzieci	do	koszyka	świadczeń	
gwarantowanych.	Fundacja	wraz	z	partnerami	reprezentującymi	środowiska	ekspertów,	pielęgniarek,	
dietetyków	 i	 rodziców	 od	 2014	 roku	 dostrzega	 potrzebę	 systemowych	 rozwiązań	 w	 obszarze	
profilaktyki	otyłości	dzieci	i	zabiega	o	dokonanie	zmiany	w	koszyku	świadczeń	gwarantowanych,	która	
je	umożliwi.	Niezwykle	nas	cieszy,	że	ten	pogląd	podziela	Ministerstwo	Zdrowia.	To	zmiana	korzystna	
dla	dzieci	i	rodziców,	którzy	zyskają	dostęp	do	lepszej	edukacji	żywieniowej,	środowiska	dietetyków,	
które	zyska	zatrudnienie	w	systemie	opieki	zdrowotnej	oraz	dla	innych	zawodów	medycznych,	które	
zyskają	pomoc	w	realizacji	profilaktyki	otyłości	dzieci.		

W	nawiązaniu	do	przekazania	nam	do	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	
dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	
w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3,	pragnę	przekazać	następujące	uwagi	i	propozycje,	które	wpłynęły	
do	Fundacji	od	parterów,	do	których	przekazaliśmy		przesłane	dokumenty	do	konsultacji:	

	
1. W	 dokumentach	 Karty	 Problemu	 Zdrowotnego	 oraz	 schematów	 udzielania	 świadczeń	

dotyczących	 dzieci	 w	 różnych	miejscach	 pojawiają	 się	 odmienne	 zapisy	 dotycząc	 grupy	
wiekowej	dzieci	–	1-3	lata	lub	1-5	lat	czy	do	5go	roku	życia.	Proponujemy	wprowadzenie	
dostępności	 porad	 żywieniowych	 dla	 rodziców	 dzieci	 w	 wieku	 1-6	 lat.	 Dzieci	 w	 wieku	
powyżej	 6ciu	 lat	 	 zostaną	 objęte	 opieką	 pielęgniarki	 szkolnej	 i	 mamy	 nadzieję,	 że	
reformowana	obecnie	medycyna	szkolna	określi	profilaktykę	otyłości	jako	jeden	ze	swoich	
priorytetów	i	zaproponuje	rozwiązania	z	tego	obszaru	do	realizacji	dla	dzieci	od	6go	roku	
życia,	 które	 będą	 skutecznie	 realizowane	 w	 szkole.	 Poradnictwo	 żywieniowe	 którego	
dotyczy	Karta	Problemu	Zdrowotnego	objęłaby	więc	okres	ciąży	oraz	od	6go	miesiąca	do	
6go	roku	życia.	

2. W	związku	z	przekazanymi	nam	postulatami	środowisk	pielęgniarek	i	położnych,	wydaje	się	
zasadne	 rozważenie	 stworzenia	 dodatkowej	 oferty	 poradnictwa	 laktacyjnego	 dla	 kobiet	
karmiących	piersią	w	okresie	od	2go	do	6go	miesiąca	życia	dziecka,	o	zbliżonych	warunkach	
finansowania	do	porad	żywieniowych.	Poradnictwo	laktacyjne	mogłoby	uzupełnić	obecne	
świadczenie	opieki	położnej	dostępne	do	2go	miesiąca	życia	dziecka.		
Uzupełniając	 w	 ten	 sposób	 obecną	 ofertę	 świadczeń	 	 o	 dodatkowe	 poradnictwo	
żywieniowe	 adresowane	 do	 kobiet	 w	 ciąży,	 poradnictwo	 laktacyjne	 dla	 kobiet	 do	 6go	

	

Józefa	Szczurek-Żelazko	
Wiceminister	Zdrowia	
Miodowa	15	
Warszawa	 	 	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	13.10.17	
	

Dotyczy:	 konsultacji	 społecznych	 założeń	 projektu	 ustawy	 o	 zdrowiu	 dzieci	 i	 młodzieży	 w	wieku	
szkolnym	

	

Szanowna	Pani	Minister,	

Z	prawdziwą	przyjemnością	przyjęliśmy	inicjatywę	resortu	zdrowia	dotyczącą	uporządkowania	obszaru	

medycyny	szkolnej,	zintegrowania	jej	z	opieką	profilaktyczną	nad	dzieckiem	realizowaną	w	POZ	oraz	

wdrożenia	systemu	informatycznego,	który	będzie	obsługiwał	medycynę	szkolną.	W	projekcie	założeń	

zadbano	o	większość	aspektów	istotnych	dla	zorganizowania	medycyny	szkolnej	w	sposób	nowoczesny	

i	wychodzący	naprzeciw	bieżącym	wyzwaniom	zdrowia	publicznego.	Ustawa	ta	z	pewnością	przełoży	

się	na	poprawę	stanu	zdrowia	dzieci	w	wieku	szkolnym.	Pragniemy	zwrócić	Państwa	uwagę	na	niektóre	

aspekty	naszym	zdaniem	niewystarczająco	precyzyjnie	zaadresowane	w	założeniach	projektu	ustawy:	

• projekt	 nie	 definiuje	 głównych	 wyzwań	 zdrowotnych,	 jakimi	 powinna	 się	 zająć	 medycyna	

szkolna.	W	założeniach	projektu	ustawy	uwzględniono	głównie	próchnicę	zębów,	pominięto	

takie	 istotne	 problemy	 zdrowia	 dzieci	 w	 wieku	 szkolnym	 jak	 otyłość	 i	 inne	 zaburzenia	

odżywiania	 (połowa	dzieci	w	wieku	szkolnym	ma	nieprawidłową	masę	ciała	a	co	trzecie	ma	

nadwagę	 lub	 otyłość	 w	 świetle	 wyników	 badania	 COSI)	 problemy	 zdrowia	 psychicznego,	

uzależnienia,	cyberprzemoc	czy	wszawicę.	

• dynamicznie	 rosnący	 problem	 nadwagi	 i	 otyłości	 dzieci	 w	 wieku	 szkolnym	 ma	 tą	 samą	

przyczynę,	 co	 próchnica	 zębów	 –	 są	 to	 problemy	 dietozależne,	 wymagające	 odrębnego	

programu	 edukacji,	 profilaktyki	 czy	 leczenia,	 w	 który	 powinna	 zostać	 włączona	 medycyna	

szkolna	 we	 współpracy	 z	 poradnią	 POZ	 i	 rodzicami.	W	 szkołach	 powinien	 być	 realizowany	

ogólnopolski	program	ukierunkowany	na	zwalczanie	otyłości	dzieci	polegający	na	współpracy	

pielęgniarki	 szkolnej,	 dietetyka	 szkolnego,	 psychologa,	 nauczycieli	 WF,	 personelu	 kuchni,	

dyrekcji	szkoły	z	rodzicami	i	uczniami	oraz	z	zespołem	POZ,	zajmującym	się	tym	problemem		

w	 grupie	 dzieci	 w	 wieku	 przedszkolnym.	 Program	 powinien	 zakładać	 ciągłość	 działań	

realizowanych	w	ramach	poradni	POZ	przez	personel	POZ	dla	dzieci	w	wieku	0-6	lat	poprzez	

jego	kontynuację	w	ramach	medycyny	szkolnej	dla	dzieci	w	wieku	6-19	 lat.	Koordynatorem	

dyrekcji	szkoły	z	rodzicami	i	uczniami	oraz	z	zespołem	POZ,	zajmującym	się	tym	problemem		

w	 grupie	 dzieci	 w	 wieku	 przedszkolnym.	 	 Program	 powinien	 zakładać	 ciągłość	 działań	

realizowanych	w	ramach	poradni	POZ	przez	personel	POZ	dla	dzieci	w	wieku	0-6	lat	poprzez	

jego	kontynuację	w	ramach	medycyny	szkolnej	dla	dzieci	w	wieku	6-19	 lat.	Koordynatorem	

programu	 w	 POZ	 powinna	 być	 pielęgniarka	 POZ	 a	 w	 szkole	 pielęgniarka	 szkolna,	

współpracująca	 i	 kontynuująca	 działania	 przekazane	 przez	 pielęgniarkę	 POZ	 w	 momencie	

rozpoczęcia	przez	dziecko	edukacji	w	szkole.	Program	powinien	zawierać	elementy	kontynuacji	

skriningu	w	kierunku	otyłości,	profilaktyki	pierwotnej	pod	postacią	poradnictwa	dietetycznego	

adresowanego	do	rodziców	dzieci	realizowanego	przez	dietetyka	POZ	a	następnie	dietetyka	

szkolnego	oraz	 profilaktyki	wtórnej	 skierowanej	 do	 rodzin	 z	 problemem	otyłości.	 Założenia	

takiego	 programu	 realizowanego	 w	 POZ	 w	 odniesieniu	 do	 dzieci	 	 w	 wieku	 0-6	 lat	 zostały	

złożone	 do	 resortu	 zdrowia	 i	 trwają	 prace	 nad	 wpisaniem	 porad	 dietetycznych	 dla	 kobiet		

w	 ciąży	 i	 rodziców	dzieci	w	wieku	0-6	 lat	do	koszyka	 świadczeń	gwarantowanych.	Program	

przyjęty	dla	dzieci	w	wieku	0-6	 lat,	 realizowany	w	POZ	powinien	mieć	swoją	kontynuację	w	

ramach	medycyny	szkolnej.		

• pielęgniarka	 szkolna	powinna	mieć	wpływ	na	ocenę	 jakości	 żywienia	w	szkole	 i	dostępność	

zdrowych		produktów	żywieniowych	dla	dzieci	w	sklepikach	i	automatach	szkolnych.	

• finansowaniem	 realizacji	 programu	 profilaktyki	 otyłości	 w	 szkołach	 powinny	 się	 zająć	

samorządy,	 korzystając	 z	 możliwości	 pozyskania	 dofinansowania	 NFZ	 na	 programy	 polityki	

zdrowotnej	realizowane	przez	JST.	Program	taki	powinien	finansować	wyposażenie	gabinetu	

medycyny	 szkolnej	 potrzebnego	 do	 skutecznej	 profilaktyki	 i	 skriningu	 w	 kierunku	 otyłości,	

zatrudnienie	dietetyka	szkolnego,	narzędzia	edukacyjne	dla	personelu	szkoły,	rodziców	i	dzieci	

oraz	koordynację	działań	w	szkole	i	w	POZ.		

• projekt	 założeń	 ustawy	 nie	 definiuje	 zakresu	 współpracy	 pielęgniarki	 POZ	 i	 pielęgniarki	

szkolnej.	 Zadania	 realizowane	 przez	 POZ	 są	 przypisane	 wyłącznie	 lekarzowi	 podczas	 gdy	

współpraca	 pielęgniarki	 szkolnej	 powinna	 dotyczyć	 całego	 zespołu	 POZ	 ze	 szczególnym	

uwzględnieniem	współpracy	z	pielęgniarką	POZ,	która	powinna	być	dla	pielęgniarki	szkolnej	

źródłem	informacji	na	temat	zdrowia	dziecka	w	okresie	przedszkolnym	a	pielęgniarka	szkolna	

powinna	przekazywać	pielęgniarce	POZ	informacje	dotyczące	opieki	zdrowotnej	nad	dzieckiem	

w	okresie	edukacji	szkolnej.	Realizatorami	programów	profilaktyki	nie	powinni	być	nadmiernie	

obciążeni	lekarze	i	te	zadania	należy	w	całości	powierzyć	innym	zawodom	medycznym.		



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
ul.	Łabędzia	61,	04-806	Warszawa,	tel./fax	+48	22	615	57	10,	info@mypacjenci.org,	www.mypacjenci.org	

	

	

	

Sz.	P.	Konstanty	Radziwiłł	

Minister	Zdrowia	

Ul.	Miodowa	15	

Warszawa	 	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	01.02.17	

	

Dotyczy:	Konsultacji	społecznych	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	

	

Szanowny	Panie	Ministrze,		

W	związku	z	trwającymi	konsultacjami	społecznymi	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	
uprzejmie	 proszę	 o	 przyjęcie	 następujących	 uwag	 i	 rekomendacji	 do	 projektu	 odzwierciedlających	
potrzeby	i	opinie	pacjentów:	

1. Proponowane	 w	 projekcie	 zmiany	 mają	 na	 celu	 poprawę	 organizacji	 i	 funkcjonowania	 POZ,	
zwiększenie	 efektywności	 i	 skoordynowanie	 działań	 POZ	 z	 innymi	 elementami	 systemu,	
zwiększenie	 roli	 profilaktyki	 i	 edukacji	 zdrowotnej	oraz	 stworzenie	mechanizmu	 finansowego	
motywowania	 świadczeniodawców	 do	 podnoszenia	 jakości	 udzielanych	 świadczeń.	 Cele	
stawiane	przed	ustawą	wydają	się	być	dogłębne,	słuszne	i	potrzebne.	Naszym	jednak	zdaniem	
zaproponowane	w	projekcie	narzędzia	nie	wystarczą,	żeby	dokonać	w	POZ	dogłębnych	zmian,	
jakich	 się	 od	 projektu	 oczekuje.	 POZ	 zajmujący	 się	 proaktywnie	 edukacją	 zdrowotną	 i	
profilaktyką	osób	zdrowych,	 leczeniem	pacjentów	z	chorobami	przewlekłymi	bez	delegowana	
tej	 funkcji	na	 lekarzy	specjalistów,	odbudowujący	zaufanie	pacjentów,	że	może	być	miejscem	
leczenia	a	nie	tylko	delegowania	na	wyższe	piętra	systemu	i	przyczyniający	się	do	zmniejszenia	
zużycia	zasobów	w	segmencie	leczenia	szpitalnego	będzie	wymagał	zmian,	które	jeśli	mają	być	
skuteczne	 -	 muszą	 dotykać	 trzech	 filarów	 strategicznych,	 na	 których	 oparta	 	 jest	 obecna	
koncepcja	POZ.	Bez	modyfikacji	w	obszarze	tych	filarów	nie	uzyska	się	zmiany	POZ	z	biernego	na	
czynnego	 uczestnika	 systemu	 ochrony	 zdrowia,	 a	 zmiany	 będą	 miały	 jedynie	 charakter	
kosmetyczny.	Te	trzy	mechanizmy,	które	należy	reformować,	a	których	obecny	projekt	zupełnie	
nie	dotyka	to;	

• koncepcja	stawki	kapitacyjnej	jako	głównego	mechanizmu	finansowania	POZ	
• koncepcja	 listy	 aktywnej	 sprawiająca,	 że	 wybór	 lekarza	 jest	 z	 perspektywy	 pacjenta	

iluzoryczny	
• koncepcja	 zespołu	 POZ	 składającego	 się	 z	 lekarza,	 pielęgniarki	 i	 położnej	 z	

dotychczasowym	tradycyjnym	podziałem	zadań	między	zawodami	medycznymi	

	

	
ul.	Łabędzia	61,	04-806	Warszawa,	tel./fax	+48	22	615	57	10,	info@mypacjenci.org,	www.mypacjenci.org	

	

	

	

Sz.	P.	Konstanty	Radziwiłł	

Minister	Zdrowia	

Ul.	Miodowa	15	

Warszawa	 	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	01.02.17	

	

Dotyczy:	Konsultacji	społecznych	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	

	

Szanowny	Panie	Ministrze,		

W	związku	z	trwającymi	konsultacjami	społecznymi	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	
uprzejmie	 proszę	 o	 przyjęcie	 następujących	 uwag	 i	 rekomendacji	 do	 projektu	 odzwierciedlających	
potrzeby	i	opinie	pacjentów:	

1. Proponowane	 w	 projekcie	 zmiany	 mają	 na	 celu	 poprawę	 organizacji	 i	 funkcjonowania	 POZ,	
zwiększenie	 efektywności	 i	 skoordynowanie	 działań	 POZ	 z	 innymi	 elementami	 systemu,	
zwiększenie	 roli	 profilaktyki	 i	 edukacji	 zdrowotnej	oraz	 stworzenie	mechanizmu	 finansowego	
motywowania	 świadczeniodawców	 do	 podnoszenia	 jakości	 udzielanych	 świadczeń.	 Cele	
stawiane	przed	ustawą	wydają	się	być	dogłębne,	słuszne	i	potrzebne.	Naszym	jednak	zdaniem	
zaproponowane	w	projekcie	narzędzia	nie	wystarczą,	żeby	dokonać	w	POZ	dogłębnych	zmian,	
jakich	 się	 od	 projektu	 oczekuje.	 POZ	 zajmujący	 się	 proaktywnie	 edukacją	 zdrowotną	 i	
profilaktyką	osób	zdrowych,	 leczeniem	pacjentów	z	chorobami	przewlekłymi	bez	delegowana	
tej	 funkcji	na	 lekarzy	specjalistów,	odbudowujący	zaufanie	pacjentów,	że	może	być	miejscem	
leczenia	a	nie	tylko	delegowania	na	wyższe	piętra	systemu	i	przyczyniający	się	do	zmniejszenia	
zużycia	zasobów	w	segmencie	leczenia	szpitalnego	będzie	wymagał	zmian,	które	jeśli	mają	być	
skuteczne	 -	 muszą	 dotykać	 trzech	 filarów	 strategicznych,	 na	 których	 oparta	 	 jest	 obecna	
koncepcja	POZ.	Bez	modyfikacji	w	obszarze	tych	filarów	nie	uzyska	się	zmiany	POZ	z	biernego	na	
czynnego	 uczestnika	 systemu	 ochrony	 zdrowia,	 a	 zmiany	 będą	 miały	 jedynie	 charakter	
kosmetyczny.	Te	trzy	mechanizmy,	które	należy	reformować,	a	których	obecny	projekt	zupełnie	
nie	dotyka	to;	

• koncepcja	stawki	kapitacyjnej	jako	głównego	mechanizmu	finansowania	POZ	
• koncepcja	 listy	 aktywnej	 sprawiająca,	 że	 wybór	 lekarza	 jest	 z	 perspektywy	 pacjenta	

iluzoryczny	
• koncepcja	 zespołu	 POZ	 składającego	 się	 z	 lekarza,	 pielęgniarki	 i	 położnej	 z	

dotychczasowym	tradycyjnym	podziałem	zadań	między	zawodami	medycznymi	

Sz.P.	Dyrektor	
Kamila	Malinowska	
Departament	Analiz	i	Strategii	
Ministerstwo	Zdrowia	
Ul.	Długa	5	
00-925 Warszawa	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	07.08.2017	

	

Dotyczy:	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	
dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	
wieku	1-3	

	

Szanowna	Pani	Dyrektor,		

Chciałabym	bardzo	serdecznie	podziękować	Pani	Dyrektor	za	trwające	w	resorcie	zdrowia	prace	nad	
wprowadzeniem	porad	żywieniowych	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	małych	dzieci	do	koszyka	świadczeń	
gwarantowanych.	Fundacja	wraz	z	partnerami	reprezentującymi	środowiska	ekspertów,	pielęgniarek,	
dietetyków	 i	 rodziców	 od	 2014	 roku	 dostrzega	 potrzebę	 systemowych	 rozwiązań	 w	 obszarze	
profilaktyki	otyłości	dzieci	i	zabiega	o	dokonanie	zmiany	w	koszyku	świadczeń	gwarantowanych,	która	
je	umożliwi.	Niezwykle	nas	cieszy,	że	ten	pogląd	podziela	Ministerstwo	Zdrowia.	To	zmiana	korzystna	
dla	dzieci	i	rodziców,	którzy	zyskają	dostęp	do	lepszej	edukacji	żywieniowej,	środowiska	dietetyków,	
które	zyska	zatrudnienie	w	systemie	opieki	zdrowotnej	oraz	dla	innych	zawodów	medycznych,	które	
zyskają	pomoc	w	realizacji	profilaktyki	otyłości	dzieci.		

W	nawiązaniu	do	przekazania	nam	do	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	
dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	
w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3,	pragnę	przekazać	następujące	uwagi	i	propozycje,	które	wpłynęły	
do	Fundacji	od	parterów,	do	których	przekazaliśmy		przesłane	dokumenty	do	konsultacji:	

1. W	 dokumentach	 Karty	 Problemu	 Zdrowotnego	 oraz	 schematów	 udzielania	 świadczeń	
dotyczących	 dzieci	 w	 różnych	miejscach	 pojawiają	 się	 odmienne	 zapisy	 dotycząc	 grupy	
wiekowej	dzieci	–	1-3	lata	lub	1-5	lat	czy	do	5go	roku	życia.	Proponujemy	wprowadzenie	
dostępności	 porad	 żywieniowych	 dla	 rodziców	 dzieci	 w	 wieku	 1-6	 lat.	 Dzieci	 w	 wieku	
powyżej	 6ciu	 lat	 	 zostaną	 objęte	 opieką	 pielęgniarki	 szkolnej	 i	 mamy	 nadzieję,	 że	
reformowana	obecnie	medycyna	szkolna	określi	profilaktykę	otyłości	jako	jeden	ze	swoich	
priorytetów	i	zaproponuje	rozwiązania	z	tego	obszaru	do	realizacji	dla	dzieci	od	6go	roku	
życia,	 które	 będą	 skutecznie	 realizowane	 w	 szkole.	 Poradnictwo	 żywieniowe	 którego	
dotyczy	Karta	Problemu	Zdrowotnego	objęłaby	więc	okres	ciąży	oraz	od	6go	miesiąca	do	
6go	roku	życia.	

2. W	związku	z	przekazanymi	nam	postulatami	środowisk	pielęgniarek	i	położnych,	wydaje	się	
zasadne	 rozważenie	 stworzenia	 dodatkowej	 oferty	 poradnictwa	 laktacyjnego	 dla	 kobiet	
karmiących	piersią	w	okresie	od	2go	do	6go	miesiąca	życia	dziecka,	o	zbliżonych	warunkach	
finansowania	do	porad	żywieniowych.	Poradnictwo	laktacyjne	mogłoby	uzupełnić	obecne	
świadczenie	opieki	położnej	dostępne	do	2go	miesiąca	życia	dziecka.		
Uzupełniając	 w	 ten	 sposób	 obecną	 ofertę	 świadczeń	 	 o	 dodatkowe	 poradnictwo	
żywieniowe	 adresowane	 do	 kobiet	 w	 ciąży,	 poradnictwo	 laktacyjne	 dla	 kobiet	 do	 6go	

	

	

	

	
ul.	Łabędzia	61,	04-806	Warszawa,	tel./fax	+48	22	615	57	10,	info@mypacjenci.org,	www.mypacjenci.org	

	

	

	

Sz.	P.	Konstanty	Radziwiłł	

Minister	Zdrowia	

Ul.	Miodowa	15	

Warszawa	 	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	01.02.17	

	

Dotyczy:	Konsultacji	społecznych	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	

	

Szanowny	Panie	Ministrze,		

W	związku	z	trwającymi	konsultacjami	społecznymi	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	
uprzejmie	 proszę	 o	 przyjęcie	 następujących	 uwag	 i	 rekomendacji	 do	 projektu	 odzwierciedlających	
potrzeby	i	opinie	pacjentów:	

1. Proponowane	 w	 projekcie	 zmiany	 mają	 na	 celu	 poprawę	 organizacji	 i	 funkcjonowania	 POZ,	
zwiększenie	 efektywności	 i	 skoordynowanie	 działań	 POZ	 z	 innymi	 elementami	 systemu,	
zwiększenie	 roli	 profilaktyki	 i	 edukacji	 zdrowotnej	oraz	 stworzenie	mechanizmu	 finansowego	
motywowania	 świadczeniodawców	 do	 podnoszenia	 jakości	 udzielanych	 świadczeń.	 Cele	
stawiane	przed	ustawą	wydają	się	być	dogłębne,	słuszne	i	potrzebne.	Naszym	jednak	zdaniem	
zaproponowane	w	projekcie	narzędzia	nie	wystarczą,	żeby	dokonać	w	POZ	dogłębnych	zmian,	
jakich	 się	 od	 projektu	 oczekuje.	 POZ	 zajmujący	 się	 proaktywnie	 edukacją	 zdrowotną	 i	
profilaktyką	osób	zdrowych,	 leczeniem	pacjentów	z	chorobami	przewlekłymi	bez	delegowana	
tej	 funkcji	na	 lekarzy	specjalistów,	odbudowujący	zaufanie	pacjentów,	że	może	być	miejscem	
leczenia	a	nie	tylko	delegowania	na	wyższe	piętra	systemu	i	przyczyniający	się	do	zmniejszenia	
zużycia	zasobów	w	segmencie	leczenia	szpitalnego	będzie	wymagał	zmian,	które	jeśli	mają	być	
skuteczne	 -	 muszą	 dotykać	 trzech	 filarów	 strategicznych,	 na	 których	 oparta	 	 jest	 obecna	
koncepcja	POZ.	Bez	modyfikacji	w	obszarze	tych	filarów	nie	uzyska	się	zmiany	POZ	z	biernego	na	
czynnego	 uczestnika	 systemu	 ochrony	 zdrowia,	 a	 zmiany	 będą	 miały	 jedynie	 charakter	
kosmetyczny.	Te	trzy	mechanizmy,	które	należy	reformować,	a	których	obecny	projekt	zupełnie	
nie	dotyka	to;	

• koncepcja	stawki	kapitacyjnej	jako	głównego	mechanizmu	finansowania	POZ	
• koncepcja	 listy	 aktywnej	 sprawiająca,	 że	 wybór	 lekarza	 jest	 z	 perspektywy	 pacjenta	

iluzoryczny	
• koncepcja	 zespołu	 POZ	 składającego	 się	 z	 lekarza,	 pielęgniarki	 i	 położnej	 z	

dotychczasowym	tradycyjnym	podziałem	zadań	między	zawodami	medycznymi	

	

	
ul.	Łabędzia	61,	04-806	Warszawa,	tel./fax	+48	22	615	57	10,	info@mypacjenci.org,	www.mypacjenci.org	

	

	

	

Sz.	P.	Konstanty	Radziwiłł	

Minister	Zdrowia	

Ul.	Miodowa	15	

Warszawa	 	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	01.02.17	

	

Dotyczy:	Konsultacji	społecznych	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	

	

Szanowny	Panie	Ministrze,		

W	związku	z	trwającymi	konsultacjami	społecznymi	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	
uprzejmie	 proszę	 o	 przyjęcie	 następujących	 uwag	 i	 rekomendacji	 do	 projektu	 odzwierciedlających	
potrzeby	i	opinie	pacjentów:	

1. Proponowane	 w	 projekcie	 zmiany	 mają	 na	 celu	 poprawę	 organizacji	 i	 funkcjonowania	 POZ,	
zwiększenie	 efektywności	 i	 skoordynowanie	 działań	 POZ	 z	 innymi	 elementami	 systemu,	
zwiększenie	 roli	 profilaktyki	 i	 edukacji	 zdrowotnej	oraz	 stworzenie	mechanizmu	 finansowego	
motywowania	 świadczeniodawców	 do	 podnoszenia	 jakości	 udzielanych	 świadczeń.	 Cele	
stawiane	przed	ustawą	wydają	się	być	dogłębne,	słuszne	i	potrzebne.	Naszym	jednak	zdaniem	
zaproponowane	w	projekcie	narzędzia	nie	wystarczą,	żeby	dokonać	w	POZ	dogłębnych	zmian,	
jakich	 się	 od	 projektu	 oczekuje.	 POZ	 zajmujący	 się	 proaktywnie	 edukacją	 zdrowotną	 i	
profilaktyką	osób	zdrowych,	 leczeniem	pacjentów	z	chorobami	przewlekłymi	bez	delegowana	
tej	 funkcji	na	 lekarzy	specjalistów,	odbudowujący	zaufanie	pacjentów,	że	może	być	miejscem	
leczenia	a	nie	tylko	delegowania	na	wyższe	piętra	systemu	i	przyczyniający	się	do	zmniejszenia	
zużycia	zasobów	w	segmencie	leczenia	szpitalnego	będzie	wymagał	zmian,	które	jeśli	mają	być	
skuteczne	 -	 muszą	 dotykać	 trzech	 filarów	 strategicznych,	 na	 których	 oparta	 	 jest	 obecna	
koncepcja	POZ.	Bez	modyfikacji	w	obszarze	tych	filarów	nie	uzyska	się	zmiany	POZ	z	biernego	na	
czynnego	 uczestnika	 systemu	 ochrony	 zdrowia,	 a	 zmiany	 będą	 miały	 jedynie	 charakter	
kosmetyczny.	Te	trzy	mechanizmy,	które	należy	reformować,	a	których	obecny	projekt	zupełnie	
nie	dotyka	to;	

• koncepcja	stawki	kapitacyjnej	jako	głównego	mechanizmu	finansowania	POZ	
• koncepcja	 listy	 aktywnej	 sprawiająca,	 że	 wybór	 lekarza	 jest	 z	 perspektywy	 pacjenta	

iluzoryczny	
• koncepcja	 zespołu	 POZ	 składającego	 się	 z	 lekarza,	 pielęgniarki	 i	 położnej	 z	

dotychczasowym	tradycyjnym	podziałem	zadań	między	zawodami	medycznymi	

Sz.P.	Dyrektor	
Kamila	Malinowska	
Departament	Analiz	i	Strategii	
Ministerstwo	Zdrowia	
Ul.	Długa	5	
00-925 Warszawa	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	07.08.2017	

	

Dotyczy:	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	
dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	
wieku	1-3	

	

Szanowna	Pani	Dyrektor,		

Chciałabym	bardzo	serdecznie	podziękować	Pani	Dyrektor	za	trwające	w	resorcie	zdrowia	prace	nad	
wprowadzeniem	porad	żywieniowych	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	małych	dzieci	do	koszyka	świadczeń	
gwarantowanych.	Fundacja	wraz	z	partnerami	reprezentującymi	środowiska	ekspertów,	pielęgniarek,	
dietetyków	 i	 rodziców	 od	 2014	 roku	 dostrzega	 potrzebę	 systemowych	 rozwiązań	 w	 obszarze	
profilaktyki	otyłości	dzieci	i	zabiega	o	dokonanie	zmiany	w	koszyku	świadczeń	gwarantowanych,	która	
je	umożliwi.	Niezwykle	nas	cieszy,	że	ten	pogląd	podziela	Ministerstwo	Zdrowia.	To	zmiana	korzystna	
dla	dzieci	i	rodziców,	którzy	zyskają	dostęp	do	lepszej	edukacji	żywieniowej,	środowiska	dietetyków,	
które	zyska	zatrudnienie	w	systemie	opieki	zdrowotnej	oraz	dla	innych	zawodów	medycznych,	które	
zyskają	pomoc	w	realizacji	profilaktyki	otyłości	dzieci.		

W	nawiązaniu	do	przekazania	nam	do	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	
dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	
w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3,	pragnę	przekazać	następujące	uwagi	i	propozycje,	które	wpłynęły	
do	Fundacji	od	parterów,	do	których	przekazaliśmy		przesłane	dokumenty	do	konsultacji:	

1. W	 dokumentach	 Karty	 Problemu	 Zdrowotnego	 oraz	 schematów	 udzielania	 świadczeń	
dotyczących	 dzieci	 w	 różnych	miejscach	 pojawiają	 się	 odmienne	 zapisy	 dotycząc	 grupy	
wiekowej	dzieci	–	1-3	lata	lub	1-5	lat	czy	do	5go	roku	życia.	Proponujemy	wprowadzenie	
dostępności	 porad	 żywieniowych	 dla	 rodziców	 dzieci	 w	 wieku	 1-6	 lat.	 Dzieci	 w	 wieku	
powyżej	 6ciu	 lat	 	 zostaną	 objęte	 opieką	 pielęgniarki	 szkolnej	 i	 mamy	 nadzieję,	 że	
reformowana	obecnie	medycyna	szkolna	określi	profilaktykę	otyłości	jako	jeden	ze	swoich	
priorytetów	i	zaproponuje	rozwiązania	z	tego	obszaru	do	realizacji	dla	dzieci	od	6go	roku	
życia,	 które	 będą	 skutecznie	 realizowane	 w	 szkole.	 Poradnictwo	 żywieniowe	 którego	
dotyczy	Karta	Problemu	Zdrowotnego	objęłaby	więc	okres	ciąży	oraz	od	6go	miesiąca	do	
6go	roku	życia.	

2. W	związku	z	przekazanymi	nam	postulatami	środowisk	pielęgniarek	i	położnych,	wydaje	się	
zasadne	 rozważenie	 stworzenia	 dodatkowej	 oferty	 poradnictwa	 laktacyjnego	 dla	 kobiet	
karmiących	piersią	w	okresie	od	2go	do	6go	miesiąca	życia	dziecka,	o	zbliżonych	warunkach	
finansowania	do	porad	żywieniowych.	Poradnictwo	laktacyjne	mogłoby	uzupełnić	obecne	
świadczenie	opieki	położnej	dostępne	do	2go	miesiąca	życia	dziecka.		
Uzupełniając	 w	 ten	 sposób	 obecną	 ofertę	 świadczeń	 	 o	 dodatkowe	 poradnictwo	
żywieniowe	 adresowane	 do	 kobiet	 w	 ciąży,	 poradnictwo	 laktacyjne	 dla	 kobiet	 do	 6go	

Sz.P.	Dyrektor	
Kamila	Malinowska	
Departament	Analiz	i	Strategii	
Ministerstwo	Zdrowia	
Ul.	Długa	5,	Warszawa	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	07.08.2017	

	

Dotyczy:	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	
dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	
wieku	1-3	

	

Szanowna	Pani	Dyrektor,		

Chciałabym	bardzo	serdecznie	podziękować	Pani	Dyrektor	za	trwające	w	resorcie	zdrowia	prace	nad	
wprowadzeniem	porad	żywieniowych	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	małych	dzieci	do	koszyka	świadczeń	
gwarantowanych.	Fundacja	wraz	z	partnerami	reprezentującymi	środowiska	ekspertów,	pielęgniarek,	
dietetyków	 i	 rodziców	 od	 2014	 roku	 dostrzega	 potrzebę	 systemowych	 rozwiązań	 w	 obszarze	
profilaktyki	otyłości	dzieci	i	zabiega	o	dokonanie	zmiany	w	koszyku	świadczeń	gwarantowanych,	która	
je	umożliwi.	Niezwykle	nas	cieszy,	że	ten	pogląd	podziela	Ministerstwo	Zdrowia.	To	zmiana	korzystna	
dla	dzieci	i	rodziców,	którzy	zyskają	dostęp	do	lepszej	edukacji	żywieniowej,	środowiska	dietetyków,	
które	zyska	zatrudnienie	w	systemie	opieki	zdrowotnej	oraz	dla	innych	zawodów	medycznych,	które	
zyskają	pomoc	w	realizacji	profilaktyki	otyłości	dzieci.		

W	nawiązaniu	do	przekazania	nam	do	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	
dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	
w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3,	pragnę	przekazać	następujące	uwagi	i	propozycje,	które	wpłynęły	
do	Fundacji	od	parterów,	do	których	przekazaliśmy		przesłane	dokumenty	do	konsultacji:	

	
1. W	 dokumentach	 Karty	 Problemu	 Zdrowotnego	 oraz	 schematów	 udzielania	 świadczeń	

dotyczących	 dzieci	 w	 różnych	miejscach	 pojawiają	 się	 odmienne	 zapisy	 dotycząc	 grupy	
wiekowej	dzieci	–	1-3	lata	lub	1-5	lat	czy	do	5go	roku	życia.	Proponujemy	wprowadzenie	
dostępności	 porad	 żywieniowych	 dla	 rodziców	 dzieci	 w	 wieku	 1-6	 lat.	 Dzieci	 w	 wieku	
powyżej	 6ciu	 lat	 	 zostaną	 objęte	 opieką	 pielęgniarki	 szkolnej	 i	 mamy	 nadzieję,	 że	
reformowana	obecnie	medycyna	szkolna	określi	profilaktykę	otyłości	jako	jeden	ze	swoich	
priorytetów	i	zaproponuje	rozwiązania	z	tego	obszaru	do	realizacji	dla	dzieci	od	6go	roku	
życia,	 które	 będą	 skutecznie	 realizowane	 w	 szkole.	 Poradnictwo	 żywieniowe	 którego	
dotyczy	Karta	Problemu	Zdrowotnego	objęłaby	więc	okres	ciąży	oraz	od	6go	miesiąca	do	
6go	roku	życia.	

2. W	związku	z	przekazanymi	nam	postulatami	środowisk	pielęgniarek	i	położnych,	wydaje	się	
zasadne	 rozważenie	 stworzenia	 dodatkowej	 oferty	 poradnictwa	 laktacyjnego	 dla	 kobiet	
karmiących	piersią	w	okresie	od	2go	do	6go	miesiąca	życia	dziecka,	o	zbliżonych	warunkach	
finansowania	do	porad	żywieniowych.	Poradnictwo	laktacyjne	mogłoby	uzupełnić	obecne	
świadczenie	opieki	położnej	dostępne	do	2go	miesiąca	życia	dziecka.		
Uzupełniając	 w	 ten	 sposób	 obecną	 ofertę	 świadczeń	 	 o	 dodatkowe	 poradnictwo	
żywieniowe	 adresowane	 do	 kobiet	 w	 ciąży,	 poradnictwo	 laktacyjne	 dla	 kobiet	 do	 6go	

	

	

	

	

	

	
ul.	Łabędzia	61,	04-806	Warszawa,	tel./fax	+48	22	615	57	10,	info@mypacjenci.org,	www.mypacjenci.org	

	

	

	

Sz.	P.	Konstanty	Radziwiłł	

Minister	Zdrowia	

Ul.	Miodowa	15	

Warszawa	 	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	01.02.17	

	

Dotyczy:	Konsultacji	społecznych	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	

	

Szanowny	Panie	Ministrze,		

W	związku	z	trwającymi	konsultacjami	społecznymi	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	
uprzejmie	 proszę	 o	 przyjęcie	 następujących	 uwag	 i	 rekomendacji	 do	 projektu	 odzwierciedlających	
potrzeby	i	opinie	pacjentów:	

1. Proponowane	 w	 projekcie	 zmiany	 mają	 na	 celu	 poprawę	 organizacji	 i	 funkcjonowania	 POZ,	
zwiększenie	 efektywności	 i	 skoordynowanie	 działań	 POZ	 z	 innymi	 elementami	 systemu,	
zwiększenie	 roli	 profilaktyki	 i	 edukacji	 zdrowotnej	oraz	 stworzenie	mechanizmu	 finansowego	
motywowania	 świadczeniodawców	 do	 podnoszenia	 jakości	 udzielanych	 świadczeń.	 Cele	
stawiane	przed	ustawą	wydają	się	być	dogłębne,	słuszne	i	potrzebne.	Naszym	jednak	zdaniem	
zaproponowane	w	projekcie	narzędzia	nie	wystarczą,	żeby	dokonać	w	POZ	dogłębnych	zmian,	
jakich	 się	 od	 projektu	 oczekuje.	 POZ	 zajmujący	 się	 proaktywnie	 edukacją	 zdrowotną	 i	
profilaktyką	osób	zdrowych,	 leczeniem	pacjentów	z	chorobami	przewlekłymi	bez	delegowana	
tej	 funkcji	na	 lekarzy	specjalistów,	odbudowujący	zaufanie	pacjentów,	że	może	być	miejscem	
leczenia	a	nie	tylko	delegowania	na	wyższe	piętra	systemu	i	przyczyniający	się	do	zmniejszenia	
zużycia	zasobów	w	segmencie	leczenia	szpitalnego	będzie	wymagał	zmian,	które	jeśli	mają	być	
skuteczne	 -	 muszą	 dotykać	 trzech	 filarów	 strategicznych,	 na	 których	 oparta	 	 jest	 obecna	
koncepcja	POZ.	Bez	modyfikacji	w	obszarze	tych	filarów	nie	uzyska	się	zmiany	POZ	z	biernego	na	
czynnego	 uczestnika	 systemu	 ochrony	 zdrowia,	 a	 zmiany	 będą	 miały	 jedynie	 charakter	
kosmetyczny.	Te	trzy	mechanizmy,	które	należy	reformować,	a	których	obecny	projekt	zupełnie	
nie	dotyka	to;	

• koncepcja	stawki	kapitacyjnej	jako	głównego	mechanizmu	finansowania	POZ	
• koncepcja	 listy	 aktywnej	 sprawiająca,	 że	 wybór	 lekarza	 jest	 z	 perspektywy	 pacjenta	

iluzoryczny	
• koncepcja	 zespołu	 POZ	 składającego	 się	 z	 lekarza,	 pielęgniarki	 i	 położnej	 z	

dotychczasowym	tradycyjnym	podziałem	zadań	między	zawodami	medycznymi	

	

	
ul.	Łabędzia	61,	04-806	Warszawa,	tel./fax	+48	22	615	57	10,	info@mypacjenci.org,	www.mypacjenci.org	

	

	

	

Sz.	P.	Konstanty	Radziwiłł	

Minister	Zdrowia	

Ul.	Miodowa	15	

Warszawa	 	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	01.02.17	

	

Dotyczy:	Konsultacji	społecznych	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	

	

Szanowny	Panie	Ministrze,		

W	związku	z	trwającymi	konsultacjami	społecznymi	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	
uprzejmie	 proszę	 o	 przyjęcie	 następujących	 uwag	 i	 rekomendacji	 do	 projektu	 odzwierciedlających	
potrzeby	i	opinie	pacjentów:	

1. Proponowane	 w	 projekcie	 zmiany	 mają	 na	 celu	 poprawę	 organizacji	 i	 funkcjonowania	 POZ,	
zwiększenie	 efektywności	 i	 skoordynowanie	 działań	 POZ	 z	 innymi	 elementami	 systemu,	
zwiększenie	 roli	 profilaktyki	 i	 edukacji	 zdrowotnej	oraz	 stworzenie	mechanizmu	 finansowego	
motywowania	 świadczeniodawców	 do	 podnoszenia	 jakości	 udzielanych	 świadczeń.	 Cele	
stawiane	przed	ustawą	wydają	się	być	dogłębne,	słuszne	i	potrzebne.	Naszym	jednak	zdaniem	
zaproponowane	w	projekcie	narzędzia	nie	wystarczą,	żeby	dokonać	w	POZ	dogłębnych	zmian,	
jakich	 się	 od	 projektu	 oczekuje.	 POZ	 zajmujący	 się	 proaktywnie	 edukacją	 zdrowotną	 i	
profilaktyką	osób	zdrowych,	 leczeniem	pacjentów	z	chorobami	przewlekłymi	bez	delegowana	
tej	 funkcji	na	 lekarzy	specjalistów,	odbudowujący	zaufanie	pacjentów,	że	może	być	miejscem	
leczenia	a	nie	tylko	delegowania	na	wyższe	piętra	systemu	i	przyczyniający	się	do	zmniejszenia	
zużycia	zasobów	w	segmencie	leczenia	szpitalnego	będzie	wymagał	zmian,	które	jeśli	mają	być	
skuteczne	 -	 muszą	 dotykać	 trzech	 filarów	 strategicznych,	 na	 których	 oparta	 	 jest	 obecna	
koncepcja	POZ.	Bez	modyfikacji	w	obszarze	tych	filarów	nie	uzyska	się	zmiany	POZ	z	biernego	na	
czynnego	 uczestnika	 systemu	 ochrony	 zdrowia,	 a	 zmiany	 będą	 miały	 jedynie	 charakter	
kosmetyczny.	Te	trzy	mechanizmy,	które	należy	reformować,	a	których	obecny	projekt	zupełnie	
nie	dotyka	to;	

• koncepcja	stawki	kapitacyjnej	jako	głównego	mechanizmu	finansowania	POZ	
• koncepcja	 listy	 aktywnej	 sprawiająca,	 że	 wybór	 lekarza	 jest	 z	 perspektywy	 pacjenta	

iluzoryczny	
• koncepcja	 zespołu	 POZ	 składającego	 się	 z	 lekarza,	 pielęgniarki	 i	 położnej	 z	

dotychczasowym	tradycyjnym	podziałem	zadań	między	zawodami	medycznymi	

Sz.P.	Dyrektor	
Kamila	Malinowska	
Departament	Analiz	i	Strategii	
Ministerstwo	Zdrowia	
Ul.	Długa	5	
00-925 Warszawa	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	07.08.2017	

	

Dotyczy:	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	
dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	
wieku	1-3	

	

Szanowna	Pani	Dyrektor,		

Chciałabym	bardzo	serdecznie	podziękować	Pani	Dyrektor	za	trwające	w	resorcie	zdrowia	prace	nad	
wprowadzeniem	porad	żywieniowych	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	małych	dzieci	do	koszyka	świadczeń	
gwarantowanych.	Fundacja	wraz	z	partnerami	reprezentującymi	środowiska	ekspertów,	pielęgniarek,	
dietetyków	 i	 rodziców	 od	 2014	 roku	 dostrzega	 potrzebę	 systemowych	 rozwiązań	 w	 obszarze	
profilaktyki	otyłości	dzieci	i	zabiega	o	dokonanie	zmiany	w	koszyku	świadczeń	gwarantowanych,	która	
je	umożliwi.	Niezwykle	nas	cieszy,	że	ten	pogląd	podziela	Ministerstwo	Zdrowia.	To	zmiana	korzystna	
dla	dzieci	i	rodziców,	którzy	zyskają	dostęp	do	lepszej	edukacji	żywieniowej,	środowiska	dietetyków,	
które	zyska	zatrudnienie	w	systemie	opieki	zdrowotnej	oraz	dla	innych	zawodów	medycznych,	które	
zyskają	pomoc	w	realizacji	profilaktyki	otyłości	dzieci.		

W	nawiązaniu	do	przekazania	nam	do	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	
dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	
w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3,	pragnę	przekazać	następujące	uwagi	i	propozycje,	które	wpłynęły	
do	Fundacji	od	parterów,	do	których	przekazaliśmy		przesłane	dokumenty	do	konsultacji:	

1. W	 dokumentach	 Karty	 Problemu	 Zdrowotnego	 oraz	 schematów	 udzielania	 świadczeń	
dotyczących	 dzieci	 w	 różnych	miejscach	 pojawiają	 się	 odmienne	 zapisy	 dotycząc	 grupy	
wiekowej	dzieci	–	1-3	lata	lub	1-5	lat	czy	do	5go	roku	życia.	Proponujemy	wprowadzenie	
dostępności	 porad	 żywieniowych	 dla	 rodziców	 dzieci	 w	 wieku	 1-6	 lat.	 Dzieci	 w	 wieku	
powyżej	 6ciu	 lat	 	 zostaną	 objęte	 opieką	 pielęgniarki	 szkolnej	 i	 mamy	 nadzieję,	 że	
reformowana	obecnie	medycyna	szkolna	określi	profilaktykę	otyłości	jako	jeden	ze	swoich	
priorytetów	i	zaproponuje	rozwiązania	z	tego	obszaru	do	realizacji	dla	dzieci	od	6go	roku	
życia,	 które	 będą	 skutecznie	 realizowane	 w	 szkole.	 Poradnictwo	 żywieniowe	 którego	
dotyczy	Karta	Problemu	Zdrowotnego	objęłaby	więc	okres	ciąży	oraz	od	6go	miesiąca	do	
6go	roku	życia.	

2. W	związku	z	przekazanymi	nam	postulatami	środowisk	pielęgniarek	i	położnych,	wydaje	się	
zasadne	 rozważenie	 stworzenia	 dodatkowej	 oferty	 poradnictwa	 laktacyjnego	 dla	 kobiet	
karmiących	piersią	w	okresie	od	2go	do	6go	miesiąca	życia	dziecka,	o	zbliżonych	warunkach	
finansowania	do	porad	żywieniowych.	Poradnictwo	laktacyjne	mogłoby	uzupełnić	obecne	
świadczenie	opieki	położnej	dostępne	do	2go	miesiąca	życia	dziecka.		
Uzupełniając	 w	 ten	 sposób	 obecną	 ofertę	 świadczeń	 	 o	 dodatkowe	 poradnictwo	
żywieniowe	 adresowane	 do	 kobiet	 w	 ciąży,	 poradnictwo	 laktacyjne	 dla	 kobiet	 do	 6go	

	

	

	

	
ul.	Łabędzia	61,	04-806	Warszawa,	tel./fax	+48	22	615	57	10,	info@mypacjenci.org,	www.mypacjenci.org	

	

	

	

Sz.	P.	Konstanty	Radziwiłł	

Minister	Zdrowia	

Ul.	Miodowa	15	

Warszawa	 	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	01.02.17	

	

Dotyczy:	Konsultacji	społecznych	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	

	

Szanowny	Panie	Ministrze,		

W	związku	z	trwającymi	konsultacjami	społecznymi	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	
uprzejmie	 proszę	 o	 przyjęcie	 następujących	 uwag	 i	 rekomendacji	 do	 projektu	 odzwierciedlających	
potrzeby	i	opinie	pacjentów:	

1. Proponowane	 w	 projekcie	 zmiany	 mają	 na	 celu	 poprawę	 organizacji	 i	 funkcjonowania	 POZ,	
zwiększenie	 efektywności	 i	 skoordynowanie	 działań	 POZ	 z	 innymi	 elementami	 systemu,	
zwiększenie	 roli	 profilaktyki	 i	 edukacji	 zdrowotnej	oraz	 stworzenie	mechanizmu	 finansowego	
motywowania	 świadczeniodawców	 do	 podnoszenia	 jakości	 udzielanych	 świadczeń.	 Cele	
stawiane	przed	ustawą	wydają	się	być	dogłębne,	słuszne	i	potrzebne.	Naszym	jednak	zdaniem	
zaproponowane	w	projekcie	narzędzia	nie	wystarczą,	żeby	dokonać	w	POZ	dogłębnych	zmian,	
jakich	 się	 od	 projektu	 oczekuje.	 POZ	 zajmujący	 się	 proaktywnie	 edukacją	 zdrowotną	 i	
profilaktyką	osób	zdrowych,	 leczeniem	pacjentów	z	chorobami	przewlekłymi	bez	delegowana	
tej	 funkcji	na	 lekarzy	specjalistów,	odbudowujący	zaufanie	pacjentów,	że	może	być	miejscem	
leczenia	a	nie	tylko	delegowania	na	wyższe	piętra	systemu	i	przyczyniający	się	do	zmniejszenia	
zużycia	zasobów	w	segmencie	leczenia	szpitalnego	będzie	wymagał	zmian,	które	jeśli	mają	być	
skuteczne	 -	 muszą	 dotykać	 trzech	 filarów	 strategicznych,	 na	 których	 oparta	 	 jest	 obecna	
koncepcja	POZ.	Bez	modyfikacji	w	obszarze	tych	filarów	nie	uzyska	się	zmiany	POZ	z	biernego	na	
czynnego	 uczestnika	 systemu	 ochrony	 zdrowia,	 a	 zmiany	 będą	 miały	 jedynie	 charakter	
kosmetyczny.	Te	trzy	mechanizmy,	które	należy	reformować,	a	których	obecny	projekt	zupełnie	
nie	dotyka	to;	

• koncepcja	stawki	kapitacyjnej	jako	głównego	mechanizmu	finansowania	POZ	
• koncepcja	 listy	 aktywnej	 sprawiająca,	 że	 wybór	 lekarza	 jest	 z	 perspektywy	 pacjenta	

iluzoryczny	
• koncepcja	 zespołu	 POZ	 składającego	 się	 z	 lekarza,	 pielęgniarki	 i	 położnej	 z	

dotychczasowym	tradycyjnym	podziałem	zadań	między	zawodami	medycznymi	

	

	
ul.	Łabędzia	61,	04-806	Warszawa,	tel./fax	+48	22	615	57	10,	info@mypacjenci.org,	www.mypacjenci.org	

	

	

	

Sz.	P.	Konstanty	Radziwiłł	

Minister	Zdrowia	

Ul.	Miodowa	15	

Warszawa	 	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	01.02.17	

	

Dotyczy:	Konsultacji	społecznych	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	

	

Szanowny	Panie	Ministrze,		

W	związku	z	trwającymi	konsultacjami	społecznymi	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	
uprzejmie	 proszę	 o	 przyjęcie	 następujących	 uwag	 i	 rekomendacji	 do	 projektu	 odzwierciedlających	
potrzeby	i	opinie	pacjentów:	

1. Proponowane	 w	 projekcie	 zmiany	 mają	 na	 celu	 poprawę	 organizacji	 i	 funkcjonowania	 POZ,	
zwiększenie	 efektywności	 i	 skoordynowanie	 działań	 POZ	 z	 innymi	 elementami	 systemu,	
zwiększenie	 roli	 profilaktyki	 i	 edukacji	 zdrowotnej	oraz	 stworzenie	mechanizmu	 finansowego	
motywowania	 świadczeniodawców	 do	 podnoszenia	 jakości	 udzielanych	 świadczeń.	 Cele	
stawiane	przed	ustawą	wydają	się	być	dogłębne,	słuszne	i	potrzebne.	Naszym	jednak	zdaniem	
zaproponowane	w	projekcie	narzędzia	nie	wystarczą,	żeby	dokonać	w	POZ	dogłębnych	zmian,	
jakich	 się	 od	 projektu	 oczekuje.	 POZ	 zajmujący	 się	 proaktywnie	 edukacją	 zdrowotną	 i	
profilaktyką	osób	zdrowych,	 leczeniem	pacjentów	z	chorobami	przewlekłymi	bez	delegowana	
tej	 funkcji	na	 lekarzy	specjalistów,	odbudowujący	zaufanie	pacjentów,	że	może	być	miejscem	
leczenia	a	nie	tylko	delegowania	na	wyższe	piętra	systemu	i	przyczyniający	się	do	zmniejszenia	
zużycia	zasobów	w	segmencie	leczenia	szpitalnego	będzie	wymagał	zmian,	które	jeśli	mają	być	
skuteczne	 -	 muszą	 dotykać	 trzech	 filarów	 strategicznych,	 na	 których	 oparta	 	 jest	 obecna	
koncepcja	POZ.	Bez	modyfikacji	w	obszarze	tych	filarów	nie	uzyska	się	zmiany	POZ	z	biernego	na	
czynnego	 uczestnika	 systemu	 ochrony	 zdrowia,	 a	 zmiany	 będą	 miały	 jedynie	 charakter	
kosmetyczny.	Te	trzy	mechanizmy,	które	należy	reformować,	a	których	obecny	projekt	zupełnie	
nie	dotyka	to;	

• koncepcja	stawki	kapitacyjnej	jako	głównego	mechanizmu	finansowania	POZ	
• koncepcja	 listy	 aktywnej	 sprawiająca,	 że	 wybór	 lekarza	 jest	 z	 perspektywy	 pacjenta	

iluzoryczny	
• koncepcja	 zespołu	 POZ	 składającego	 się	 z	 lekarza,	 pielęgniarki	 i	 położnej	 z	

dotychczasowym	tradycyjnym	podziałem	zadań	między	zawodami	medycznymi	

Sz.P.	Dyrektor	
Kamila	Malinowska	
Departament	Analiz	i	Strategii	
Ministerstwo	Zdrowia	
Ul.	Długa	5	
00-925 Warszawa	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	07.08.2017	

	

Dotyczy:	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	
dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	
wieku	1-3	

	

Szanowna	Pani	Dyrektor,		

Chciałabym	bardzo	serdecznie	podziękować	Pani	Dyrektor	za	trwające	w	resorcie	zdrowia	prace	nad	
wprowadzeniem	porad	żywieniowych	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	małych	dzieci	do	koszyka	świadczeń	
gwarantowanych.	Fundacja	wraz	z	partnerami	reprezentującymi	środowiska	ekspertów,	pielęgniarek,	
dietetyków	 i	 rodziców	 od	 2014	 roku	 dostrzega	 potrzebę	 systemowych	 rozwiązań	 w	 obszarze	
profilaktyki	otyłości	dzieci	i	zabiega	o	dokonanie	zmiany	w	koszyku	świadczeń	gwarantowanych,	która	
je	umożliwi.	Niezwykle	nas	cieszy,	że	ten	pogląd	podziela	Ministerstwo	Zdrowia.	To	zmiana	korzystna	
dla	dzieci	i	rodziców,	którzy	zyskają	dostęp	do	lepszej	edukacji	żywieniowej,	środowiska	dietetyków,	
które	zyska	zatrudnienie	w	systemie	opieki	zdrowotnej	oraz	dla	innych	zawodów	medycznych,	które	
zyskają	pomoc	w	realizacji	profilaktyki	otyłości	dzieci.		

W	nawiązaniu	do	przekazania	nam	do	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	
dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	
w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3,	pragnę	przekazać	następujące	uwagi	i	propozycje,	które	wpłynęły	
do	Fundacji	od	parterów,	do	których	przekazaliśmy		przesłane	dokumenty	do	konsultacji:	

1. W	 dokumentach	 Karty	 Problemu	 Zdrowotnego	 oraz	 schematów	 udzielania	 świadczeń	
dotyczących	 dzieci	 w	 różnych	miejscach	 pojawiają	 się	 odmienne	 zapisy	 dotycząc	 grupy	
wiekowej	dzieci	–	1-3	lata	lub	1-5	lat	czy	do	5go	roku	życia.	Proponujemy	wprowadzenie	
dostępności	 porad	 żywieniowych	 dla	 rodziców	 dzieci	 w	 wieku	 1-6	 lat.	 Dzieci	 w	 wieku	
powyżej	 6ciu	 lat	 	 zostaną	 objęte	 opieką	 pielęgniarki	 szkolnej	 i	 mamy	 nadzieję,	 że	
reformowana	obecnie	medycyna	szkolna	określi	profilaktykę	otyłości	jako	jeden	ze	swoich	
priorytetów	i	zaproponuje	rozwiązania	z	tego	obszaru	do	realizacji	dla	dzieci	od	6go	roku	
życia,	 które	 będą	 skutecznie	 realizowane	 w	 szkole.	 Poradnictwo	 żywieniowe	 którego	
dotyczy	Karta	Problemu	Zdrowotnego	objęłaby	więc	okres	ciąży	oraz	od	6go	miesiąca	do	
6go	roku	życia.	

2. W	związku	z	przekazanymi	nam	postulatami	środowisk	pielęgniarek	i	położnych,	wydaje	się	
zasadne	 rozważenie	 stworzenia	 dodatkowej	 oferty	 poradnictwa	 laktacyjnego	 dla	 kobiet	
karmiących	piersią	w	okresie	od	2go	do	6go	miesiąca	życia	dziecka,	o	zbliżonych	warunkach	
finansowania	do	porad	żywieniowych.	Poradnictwo	laktacyjne	mogłoby	uzupełnić	obecne	
świadczenie	opieki	położnej	dostępne	do	2go	miesiąca	życia	dziecka.		
Uzupełniając	 w	 ten	 sposób	 obecną	 ofertę	 świadczeń	 	 o	 dodatkowe	 poradnictwo	
żywieniowe	 adresowane	 do	 kobiet	 w	 ciąży,	 poradnictwo	 laktacyjne	 dla	 kobiet	 do	 6go	

Sz.P.	Dyrektor	
Kamila	Malinowska	
Departament	Analiz	i	Strategii	
Ministerstwo	Zdrowia	
Ul.	Długa	5,	Warszawa	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	07.08.2017	

	

Dotyczy:	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	
dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	
wieku	1-3	

	

Szanowna	Pani	Dyrektor,		

Chciałabym	bardzo	serdecznie	podziękować	Pani	Dyrektor	za	trwające	w	resorcie	zdrowia	prace	nad	
wprowadzeniem	porad	żywieniowych	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	małych	dzieci	do	koszyka	świadczeń	
gwarantowanych.	Fundacja	wraz	z	partnerami	reprezentującymi	środowiska	ekspertów,	pielęgniarek,	
dietetyków	 i	 rodziców	 od	 2014	 roku	 dostrzega	 potrzebę	 systemowych	 rozwiązań	 w	 obszarze	
profilaktyki	otyłości	dzieci	i	zabiega	o	dokonanie	zmiany	w	koszyku	świadczeń	gwarantowanych,	która	
je	umożliwi.	Niezwykle	nas	cieszy,	że	ten	pogląd	podziela	Ministerstwo	Zdrowia.	To	zmiana	korzystna	
dla	dzieci	i	rodziców,	którzy	zyskają	dostęp	do	lepszej	edukacji	żywieniowej,	środowiska	dietetyków,	
które	zyska	zatrudnienie	w	systemie	opieki	zdrowotnej	oraz	dla	innych	zawodów	medycznych,	które	
zyskają	pomoc	w	realizacji	profilaktyki	otyłości	dzieci.		

W	nawiązaniu	do	przekazania	nam	do	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	
dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	
w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3,	pragnę	przekazać	następujące	uwagi	i	propozycje,	które	wpłynęły	
do	Fundacji	od	parterów,	do	których	przekazaliśmy		przesłane	dokumenty	do	konsultacji:	

	
1. W	 dokumentach	 Karty	 Problemu	 Zdrowotnego	 oraz	 schematów	 udzielania	 świadczeń	

dotyczących	 dzieci	 w	 różnych	miejscach	 pojawiają	 się	 odmienne	 zapisy	 dotycząc	 grupy	
wiekowej	dzieci	–	1-3	lata	lub	1-5	lat	czy	do	5go	roku	życia.	Proponujemy	wprowadzenie	
dostępności	 porad	 żywieniowych	 dla	 rodziców	 dzieci	 w	 wieku	 1-6	 lat.	 Dzieci	 w	 wieku	
powyżej	 6ciu	 lat	 	 zostaną	 objęte	 opieką	 pielęgniarki	 szkolnej	 i	 mamy	 nadzieję,	 że	
reformowana	obecnie	medycyna	szkolna	określi	profilaktykę	otyłości	jako	jeden	ze	swoich	
priorytetów	i	zaproponuje	rozwiązania	z	tego	obszaru	do	realizacji	dla	dzieci	od	6go	roku	
życia,	 które	 będą	 skutecznie	 realizowane	 w	 szkole.	 Poradnictwo	 żywieniowe	 którego	
dotyczy	Karta	Problemu	Zdrowotnego	objęłaby	więc	okres	ciąży	oraz	od	6go	miesiąca	do	
6go	roku	życia.	

2. W	związku	z	przekazanymi	nam	postulatami	środowisk	pielęgniarek	i	położnych,	wydaje	się	
zasadne	 rozważenie	 stworzenia	 dodatkowej	 oferty	 poradnictwa	 laktacyjnego	 dla	 kobiet	
karmiących	piersią	w	okresie	od	2go	do	6go	miesiąca	życia	dziecka,	o	zbliżonych	warunkach	
finansowania	do	porad	żywieniowych.	Poradnictwo	laktacyjne	mogłoby	uzupełnić	obecne	
świadczenie	opieki	położnej	dostępne	do	2go	miesiąca	życia	dziecka.		
Uzupełniając	 w	 ten	 sposób	 obecną	 ofertę	 świadczeń	 	 o	 dodatkowe	 poradnictwo	
żywieniowe	 adresowane	 do	 kobiet	 w	 ciąży,	 poradnictwo	 laktacyjne	 dla	 kobiet	 do	 6go	

	

Józefa	Szczurek-Żelazko	
Wiceminister	Zdrowia	
Miodowa	15	
Warszawa	 	 	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	13.10.17	
	

Dotyczy:	 konsultacji	 społecznych	 założeń	 projektu	 ustawy	 o	 zdrowiu	 dzieci	 i	 młodzieży	 w	wieku	
szkolnym	

	

Szanowna	Pani	Minister,	

Z	prawdziwą	przyjemnością	przyjęliśmy	inicjatywę	resortu	zdrowia	dotyczącą	uporządkowania	obszaru	

medycyny	szkolnej,	zintegrowania	jej	z	opieką	profilaktyczną	nad	dzieckiem	realizowaną	w	POZ	oraz	

wdrożenia	systemu	informatycznego,	który	będzie	obsługiwał	medycynę	szkolną.	W	projekcie	założeń	

zadbano	o	większość	aspektów	istotnych	dla	zorganizowania	medycyny	szkolnej	w	sposób	nowoczesny	

i	wychodzący	naprzeciw	bieżącym	wyzwaniom	zdrowia	publicznego.	Ustawa	ta	z	pewnością	przełoży	

się	na	poprawę	stanu	zdrowia	dzieci	w	wieku	szkolnym.	Pragniemy	zwrócić	Państwa	uwagę	na	niektóre	

aspekty	naszym	zdaniem	niewystarczająco	precyzyjnie	zaadresowane	w	założeniach	projektu	ustawy:	

• projekt	 nie	 definiuje	 głównych	 wyzwań	 zdrowotnych,	 jakimi	 powinna	 się	 zająć	 medycyna	

szkolna.	W	założeniach	projektu	ustawy	uwzględniono	głównie	próchnicę	zębów,	pominięto	

takie	 istotne	 problemy	 zdrowia	 dzieci	 w	 wieku	 szkolnym	 jak	 otyłość	 i	 inne	 zaburzenia	

odżywiania	 (połowa	dzieci	w	wieku	szkolnym	ma	nieprawidłową	masę	ciała	a	co	trzecie	ma	

nadwagę	 lub	 otyłość	 w	 świetle	 wyników	 badania	 COSI)	 problemy	 zdrowia	 psychicznego,	

uzależnienia,	cyberprzemoc	czy	wszawicę.	

• dynamicznie	 rosnący	 problem	 nadwagi	 i	 otyłości	 dzieci	 w	 wieku	 szkolnym	 ma	 tą	 samą	

przyczynę,	 co	 próchnica	 zębów	 –	 są	 to	 problemy	 dietozależne,	 wymagające	 odrębnego	

programu	 edukacji,	 profilaktyki	 czy	 leczenia,	 w	 który	 powinna	 zostać	 włączona	 medycyna	

szkolna	 we	 współpracy	 z	 poradnią	 POZ	 i	 rodzicami.	W	 szkołach	 powinien	 być	 realizowany	

ogólnopolski	program	ukierunkowany	na	zwalczanie	otyłości	dzieci	polegający	na	współpracy	

pielęgniarki	 szkolnej,	 dietetyka	 szkolnego,	 psychologa,	 nauczycieli	 WF,	 personelu	 kuchni,	

dyrekcji	szkoły	z	rodzicami	i	uczniami	oraz	z	zespołem	POZ,	zajmującym	się	tym	problemem		

w	 grupie	 dzieci	 w	 wieku	 przedszkolnym.	 Program	 powinien	 zakładać	 ciągłość	 działań	

realizowanych	w	ramach	poradni	POZ	przez	personel	POZ	dla	dzieci	w	wieku	0-6	lat	poprzez	

jego	kontynuację	w	ramach	medycyny	szkolnej	dla	dzieci	w	wieku	6-19	 lat.	Koordynatorem	

	

	

	

	

	

	

	

	
ul.	Łabędzia	61,	04-806	Warszawa,	tel./fax	+48	22	615	57	10,	info@mypacjenci.org,	www.mypacjenci.org	

	

	

	

Sz.	P.	Konstanty	Radziwiłł	

Minister	Zdrowia	

Ul.	Miodowa	15	

Warszawa	 	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	01.02.17	

	

Dotyczy:	Konsultacji	społecznych	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	

	

Szanowny	Panie	Ministrze,		

W	związku	z	trwającymi	konsultacjami	społecznymi	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	
uprzejmie	 proszę	 o	 przyjęcie	 następujących	 uwag	 i	 rekomendacji	 do	 projektu	 odzwierciedlających	
potrzeby	i	opinie	pacjentów:	

1. Proponowane	 w	 projekcie	 zmiany	 mają	 na	 celu	 poprawę	 organizacji	 i	 funkcjonowania	 POZ,	
zwiększenie	 efektywności	 i	 skoordynowanie	 działań	 POZ	 z	 innymi	 elementami	 systemu,	
zwiększenie	 roli	 profilaktyki	 i	 edukacji	 zdrowotnej	oraz	 stworzenie	mechanizmu	 finansowego	
motywowania	 świadczeniodawców	 do	 podnoszenia	 jakości	 udzielanych	 świadczeń.	 Cele	
stawiane	przed	ustawą	wydają	się	być	dogłębne,	słuszne	i	potrzebne.	Naszym	jednak	zdaniem	
zaproponowane	w	projekcie	narzędzia	nie	wystarczą,	żeby	dokonać	w	POZ	dogłębnych	zmian,	
jakich	 się	 od	 projektu	 oczekuje.	 POZ	 zajmujący	 się	 proaktywnie	 edukacją	 zdrowotną	 i	
profilaktyką	osób	zdrowych,	 leczeniem	pacjentów	z	chorobami	przewlekłymi	bez	delegowana	
tej	 funkcji	na	 lekarzy	specjalistów,	odbudowujący	zaufanie	pacjentów,	że	może	być	miejscem	
leczenia	a	nie	tylko	delegowania	na	wyższe	piętra	systemu	i	przyczyniający	się	do	zmniejszenia	
zużycia	zasobów	w	segmencie	leczenia	szpitalnego	będzie	wymagał	zmian,	które	jeśli	mają	być	
skuteczne	 -	 muszą	 dotykać	 trzech	 filarów	 strategicznych,	 na	 których	 oparta	 	 jest	 obecna	
koncepcja	POZ.	Bez	modyfikacji	w	obszarze	tych	filarów	nie	uzyska	się	zmiany	POZ	z	biernego	na	
czynnego	 uczestnika	 systemu	 ochrony	 zdrowia,	 a	 zmiany	 będą	 miały	 jedynie	 charakter	
kosmetyczny.	Te	trzy	mechanizmy,	które	należy	reformować,	a	których	obecny	projekt	zupełnie	
nie	dotyka	to;	

• koncepcja	stawki	kapitacyjnej	jako	głównego	mechanizmu	finansowania	POZ	
• koncepcja	 listy	 aktywnej	 sprawiająca,	 że	 wybór	 lekarza	 jest	 z	 perspektywy	 pacjenta	

iluzoryczny	
• koncepcja	 zespołu	 POZ	 składającego	 się	 z	 lekarza,	 pielęgniarki	 i	 położnej	 z	

dotychczasowym	tradycyjnym	podziałem	zadań	między	zawodami	medycznymi	

	

	
ul.	Łabędzia	61,	04-806	Warszawa,	tel./fax	+48	22	615	57	10,	info@mypacjenci.org,	www.mypacjenci.org	

	

	

	

Sz.	P.	Konstanty	Radziwiłł	

Minister	Zdrowia	

Ul.	Miodowa	15	

Warszawa	 	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	01.02.17	

	

Dotyczy:	Konsultacji	społecznych	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	

	

Szanowny	Panie	Ministrze,		

W	związku	z	trwającymi	konsultacjami	społecznymi	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	
uprzejmie	 proszę	 o	 przyjęcie	 następujących	 uwag	 i	 rekomendacji	 do	 projektu	 odzwierciedlających	
potrzeby	i	opinie	pacjentów:	

1. Proponowane	 w	 projekcie	 zmiany	 mają	 na	 celu	 poprawę	 organizacji	 i	 funkcjonowania	 POZ,	
zwiększenie	 efektywności	 i	 skoordynowanie	 działań	 POZ	 z	 innymi	 elementami	 systemu,	
zwiększenie	 roli	 profilaktyki	 i	 edukacji	 zdrowotnej	oraz	 stworzenie	mechanizmu	 finansowego	
motywowania	 świadczeniodawców	 do	 podnoszenia	 jakości	 udzielanych	 świadczeń.	 Cele	
stawiane	przed	ustawą	wydają	się	być	dogłębne,	słuszne	i	potrzebne.	Naszym	jednak	zdaniem	
zaproponowane	w	projekcie	narzędzia	nie	wystarczą,	żeby	dokonać	w	POZ	dogłębnych	zmian,	
jakich	 się	 od	 projektu	 oczekuje.	 POZ	 zajmujący	 się	 proaktywnie	 edukacją	 zdrowotną	 i	
profilaktyką	osób	zdrowych,	 leczeniem	pacjentów	z	chorobami	przewlekłymi	bez	delegowana	
tej	 funkcji	na	 lekarzy	specjalistów,	odbudowujący	zaufanie	pacjentów,	że	może	być	miejscem	
leczenia	a	nie	tylko	delegowania	na	wyższe	piętra	systemu	i	przyczyniający	się	do	zmniejszenia	
zużycia	zasobów	w	segmencie	leczenia	szpitalnego	będzie	wymagał	zmian,	które	jeśli	mają	być	
skuteczne	 -	 muszą	 dotykać	 trzech	 filarów	 strategicznych,	 na	 których	 oparta	 	 jest	 obecna	
koncepcja	POZ.	Bez	modyfikacji	w	obszarze	tych	filarów	nie	uzyska	się	zmiany	POZ	z	biernego	na	
czynnego	 uczestnika	 systemu	 ochrony	 zdrowia,	 a	 zmiany	 będą	 miały	 jedynie	 charakter	
kosmetyczny.	Te	trzy	mechanizmy,	które	należy	reformować,	a	których	obecny	projekt	zupełnie	
nie	dotyka	to;	

• koncepcja	stawki	kapitacyjnej	jako	głównego	mechanizmu	finansowania	POZ	
• koncepcja	 listy	 aktywnej	 sprawiająca,	 że	 wybór	 lekarza	 jest	 z	 perspektywy	 pacjenta	

iluzoryczny	
• koncepcja	 zespołu	 POZ	 składającego	 się	 z	 lekarza,	 pielęgniarki	 i	 położnej	 z	

dotychczasowym	tradycyjnym	podziałem	zadań	między	zawodami	medycznymi	

Sz.P.	Dyrektor	
Kamila	Malinowska	
Departament	Analiz	i	Strategii	
Ministerstwo	Zdrowia	
Ul.	Długa	5	
00-925 Warszawa	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	07.08.2017	

	

Dotyczy:	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	
dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	
wieku	1-3	

	

Szanowna	Pani	Dyrektor,		

Chciałabym	bardzo	serdecznie	podziękować	Pani	Dyrektor	za	trwające	w	resorcie	zdrowia	prace	nad	
wprowadzeniem	porad	żywieniowych	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	małych	dzieci	do	koszyka	świadczeń	
gwarantowanych.	Fundacja	wraz	z	partnerami	reprezentującymi	środowiska	ekspertów,	pielęgniarek,	
dietetyków	 i	 rodziców	 od	 2014	 roku	 dostrzega	 potrzebę	 systemowych	 rozwiązań	 w	 obszarze	
profilaktyki	otyłości	dzieci	i	zabiega	o	dokonanie	zmiany	w	koszyku	świadczeń	gwarantowanych,	która	
je	umożliwi.	Niezwykle	nas	cieszy,	że	ten	pogląd	podziela	Ministerstwo	Zdrowia.	To	zmiana	korzystna	
dla	dzieci	i	rodziców,	którzy	zyskają	dostęp	do	lepszej	edukacji	żywieniowej,	środowiska	dietetyków,	
które	zyska	zatrudnienie	w	systemie	opieki	zdrowotnej	oraz	dla	innych	zawodów	medycznych,	które	
zyskają	pomoc	w	realizacji	profilaktyki	otyłości	dzieci.		

W	nawiązaniu	do	przekazania	nam	do	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	
dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	
w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3,	pragnę	przekazać	następujące	uwagi	i	propozycje,	które	wpłynęły	
do	Fundacji	od	parterów,	do	których	przekazaliśmy		przesłane	dokumenty	do	konsultacji:	

1. W	 dokumentach	 Karty	 Problemu	 Zdrowotnego	 oraz	 schematów	 udzielania	 świadczeń	
dotyczących	 dzieci	 w	 różnych	miejscach	 pojawiają	 się	 odmienne	 zapisy	 dotycząc	 grupy	
wiekowej	dzieci	–	1-3	lata	lub	1-5	lat	czy	do	5go	roku	życia.	Proponujemy	wprowadzenie	
dostępności	 porad	 żywieniowych	 dla	 rodziców	 dzieci	 w	 wieku	 1-6	 lat.	 Dzieci	 w	 wieku	
powyżej	 6ciu	 lat	 	 zostaną	 objęte	 opieką	 pielęgniarki	 szkolnej	 i	 mamy	 nadzieję,	 że	
reformowana	obecnie	medycyna	szkolna	określi	profilaktykę	otyłości	jako	jeden	ze	swoich	
priorytetów	i	zaproponuje	rozwiązania	z	tego	obszaru	do	realizacji	dla	dzieci	od	6go	roku	
życia,	 które	 będą	 skutecznie	 realizowane	 w	 szkole.	 Poradnictwo	 żywieniowe	 którego	
dotyczy	Karta	Problemu	Zdrowotnego	objęłaby	więc	okres	ciąży	oraz	od	6go	miesiąca	do	
6go	roku	życia.	

2. W	związku	z	przekazanymi	nam	postulatami	środowisk	pielęgniarek	i	położnych,	wydaje	się	
zasadne	 rozważenie	 stworzenia	 dodatkowej	 oferty	 poradnictwa	 laktacyjnego	 dla	 kobiet	
karmiących	piersią	w	okresie	od	2go	do	6go	miesiąca	życia	dziecka,	o	zbliżonych	warunkach	
finansowania	do	porad	żywieniowych.	Poradnictwo	laktacyjne	mogłoby	uzupełnić	obecne	
świadczenie	opieki	położnej	dostępne	do	2go	miesiąca	życia	dziecka.		
Uzupełniając	 w	 ten	 sposób	 obecną	 ofertę	 świadczeń	 	 o	 dodatkowe	 poradnictwo	
żywieniowe	 adresowane	 do	 kobiet	 w	 ciąży,	 poradnictwo	 laktacyjne	 dla	 kobiet	 do	 6go	

	

	

	

	
ul.	Łabędzia	61,	04-806	Warszawa,	tel./fax	+48	22	615	57	10,	info@mypacjenci.org,	www.mypacjenci.org	

	

	

	

Sz.	P.	Konstanty	Radziwiłł	

Minister	Zdrowia	

Ul.	Miodowa	15	

Warszawa	 	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	01.02.17	

	

Dotyczy:	Konsultacji	społecznych	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	

	

Szanowny	Panie	Ministrze,		

W	związku	z	trwającymi	konsultacjami	społecznymi	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	
uprzejmie	 proszę	 o	 przyjęcie	 następujących	 uwag	 i	 rekomendacji	 do	 projektu	 odzwierciedlających	
potrzeby	i	opinie	pacjentów:	

1. Proponowane	 w	 projekcie	 zmiany	 mają	 na	 celu	 poprawę	 organizacji	 i	 funkcjonowania	 POZ,	
zwiększenie	 efektywności	 i	 skoordynowanie	 działań	 POZ	 z	 innymi	 elementami	 systemu,	
zwiększenie	 roli	 profilaktyki	 i	 edukacji	 zdrowotnej	oraz	 stworzenie	mechanizmu	 finansowego	
motywowania	 świadczeniodawców	 do	 podnoszenia	 jakości	 udzielanych	 świadczeń.	 Cele	
stawiane	przed	ustawą	wydają	się	być	dogłębne,	słuszne	i	potrzebne.	Naszym	jednak	zdaniem	
zaproponowane	w	projekcie	narzędzia	nie	wystarczą,	żeby	dokonać	w	POZ	dogłębnych	zmian,	
jakich	 się	 od	 projektu	 oczekuje.	 POZ	 zajmujący	 się	 proaktywnie	 edukacją	 zdrowotną	 i	
profilaktyką	osób	zdrowych,	 leczeniem	pacjentów	z	chorobami	przewlekłymi	bez	delegowana	
tej	 funkcji	na	 lekarzy	specjalistów,	odbudowujący	zaufanie	pacjentów,	że	może	być	miejscem	
leczenia	a	nie	tylko	delegowania	na	wyższe	piętra	systemu	i	przyczyniający	się	do	zmniejszenia	
zużycia	zasobów	w	segmencie	leczenia	szpitalnego	będzie	wymagał	zmian,	które	jeśli	mają	być	
skuteczne	 -	 muszą	 dotykać	 trzech	 filarów	 strategicznych,	 na	 których	 oparta	 	 jest	 obecna	
koncepcja	POZ.	Bez	modyfikacji	w	obszarze	tych	filarów	nie	uzyska	się	zmiany	POZ	z	biernego	na	
czynnego	 uczestnika	 systemu	 ochrony	 zdrowia,	 a	 zmiany	 będą	 miały	 jedynie	 charakter	
kosmetyczny.	Te	trzy	mechanizmy,	które	należy	reformować,	a	których	obecny	projekt	zupełnie	
nie	dotyka	to;	

• koncepcja	stawki	kapitacyjnej	jako	głównego	mechanizmu	finansowania	POZ	
• koncepcja	 listy	 aktywnej	 sprawiająca,	 że	 wybór	 lekarza	 jest	 z	 perspektywy	 pacjenta	

iluzoryczny	
• koncepcja	 zespołu	 POZ	 składającego	 się	 z	 lekarza,	 pielęgniarki	 i	 położnej	 z	

dotychczasowym	tradycyjnym	podziałem	zadań	między	zawodami	medycznymi	

	

	
ul.	Łabędzia	61,	04-806	Warszawa,	tel./fax	+48	22	615	57	10,	info@mypacjenci.org,	www.mypacjenci.org	

	

	

	

Sz.	P.	Konstanty	Radziwiłł	

Minister	Zdrowia	

Ul.	Miodowa	15	

Warszawa	 	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	01.02.17	

	

Dotyczy:	Konsultacji	społecznych	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	

	

Szanowny	Panie	Ministrze,		

W	związku	z	trwającymi	konsultacjami	społecznymi	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	
uprzejmie	 proszę	 o	 przyjęcie	 następujących	 uwag	 i	 rekomendacji	 do	 projektu	 odzwierciedlających	
potrzeby	i	opinie	pacjentów:	

1. Proponowane	 w	 projekcie	 zmiany	 mają	 na	 celu	 poprawę	 organizacji	 i	 funkcjonowania	 POZ,	
zwiększenie	 efektywności	 i	 skoordynowanie	 działań	 POZ	 z	 innymi	 elementami	 systemu,	
zwiększenie	 roli	 profilaktyki	 i	 edukacji	 zdrowotnej	oraz	 stworzenie	mechanizmu	 finansowego	
motywowania	 świadczeniodawców	 do	 podnoszenia	 jakości	 udzielanych	 świadczeń.	 Cele	
stawiane	przed	ustawą	wydają	się	być	dogłębne,	słuszne	i	potrzebne.	Naszym	jednak	zdaniem	
zaproponowane	w	projekcie	narzędzia	nie	wystarczą,	żeby	dokonać	w	POZ	dogłębnych	zmian,	
jakich	 się	 od	 projektu	 oczekuje.	 POZ	 zajmujący	 się	 proaktywnie	 edukacją	 zdrowotną	 i	
profilaktyką	osób	zdrowych,	 leczeniem	pacjentów	z	chorobami	przewlekłymi	bez	delegowana	
tej	 funkcji	na	 lekarzy	specjalistów,	odbudowujący	zaufanie	pacjentów,	że	może	być	miejscem	
leczenia	a	nie	tylko	delegowania	na	wyższe	piętra	systemu	i	przyczyniający	się	do	zmniejszenia	
zużycia	zasobów	w	segmencie	leczenia	szpitalnego	będzie	wymagał	zmian,	które	jeśli	mają	być	
skuteczne	 -	 muszą	 dotykać	 trzech	 filarów	 strategicznych,	 na	 których	 oparta	 	 jest	 obecna	
koncepcja	POZ.	Bez	modyfikacji	w	obszarze	tych	filarów	nie	uzyska	się	zmiany	POZ	z	biernego	na	
czynnego	 uczestnika	 systemu	 ochrony	 zdrowia,	 a	 zmiany	 będą	 miały	 jedynie	 charakter	
kosmetyczny.	Te	trzy	mechanizmy,	które	należy	reformować,	a	których	obecny	projekt	zupełnie	
nie	dotyka	to;	

• koncepcja	stawki	kapitacyjnej	jako	głównego	mechanizmu	finansowania	POZ	
• koncepcja	 listy	 aktywnej	 sprawiająca,	 że	 wybór	 lekarza	 jest	 z	 perspektywy	 pacjenta	

iluzoryczny	
• koncepcja	 zespołu	 POZ	 składającego	 się	 z	 lekarza,	 pielęgniarki	 i	 położnej	 z	

dotychczasowym	tradycyjnym	podziałem	zadań	między	zawodami	medycznymi	

Sz.P.	Dyrektor	
Kamila	Malinowska	
Departament	Analiz	i	Strategii	
Ministerstwo	Zdrowia	
Ul.	Długa	5	
00-925 Warszawa	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	07.08.2017	

	

Dotyczy:	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	
dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	
wieku	1-3	

	

Szanowna	Pani	Dyrektor,		

Chciałabym	bardzo	serdecznie	podziękować	Pani	Dyrektor	za	trwające	w	resorcie	zdrowia	prace	nad	
wprowadzeniem	porad	żywieniowych	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	małych	dzieci	do	koszyka	świadczeń	
gwarantowanych.	Fundacja	wraz	z	partnerami	reprezentującymi	środowiska	ekspertów,	pielęgniarek,	
dietetyków	 i	 rodziców	 od	 2014	 roku	 dostrzega	 potrzebę	 systemowych	 rozwiązań	 w	 obszarze	
profilaktyki	otyłości	dzieci	i	zabiega	o	dokonanie	zmiany	w	koszyku	świadczeń	gwarantowanych,	która	
je	umożliwi.	Niezwykle	nas	cieszy,	że	ten	pogląd	podziela	Ministerstwo	Zdrowia.	To	zmiana	korzystna	
dla	dzieci	i	rodziców,	którzy	zyskają	dostęp	do	lepszej	edukacji	żywieniowej,	środowiska	dietetyków,	
które	zyska	zatrudnienie	w	systemie	opieki	zdrowotnej	oraz	dla	innych	zawodów	medycznych,	które	
zyskają	pomoc	w	realizacji	profilaktyki	otyłości	dzieci.		

W	nawiązaniu	do	przekazania	nam	do	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	
dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	
w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3,	pragnę	przekazać	następujące	uwagi	i	propozycje,	które	wpłynęły	
do	Fundacji	od	parterów,	do	których	przekazaliśmy		przesłane	dokumenty	do	konsultacji:	

1. W	 dokumentach	 Karty	 Problemu	 Zdrowotnego	 oraz	 schematów	 udzielania	 świadczeń	
dotyczących	 dzieci	 w	 różnych	miejscach	 pojawiają	 się	 odmienne	 zapisy	 dotycząc	 grupy	
wiekowej	dzieci	–	1-3	lata	lub	1-5	lat	czy	do	5go	roku	życia.	Proponujemy	wprowadzenie	
dostępności	 porad	 żywieniowych	 dla	 rodziców	 dzieci	 w	 wieku	 1-6	 lat.	 Dzieci	 w	 wieku	
powyżej	 6ciu	 lat	 	 zostaną	 objęte	 opieką	 pielęgniarki	 szkolnej	 i	 mamy	 nadzieję,	 że	
reformowana	obecnie	medycyna	szkolna	określi	profilaktykę	otyłości	jako	jeden	ze	swoich	
priorytetów	i	zaproponuje	rozwiązania	z	tego	obszaru	do	realizacji	dla	dzieci	od	6go	roku	
życia,	 które	 będą	 skutecznie	 realizowane	 w	 szkole.	 Poradnictwo	 żywieniowe	 którego	
dotyczy	Karta	Problemu	Zdrowotnego	objęłaby	więc	okres	ciąży	oraz	od	6go	miesiąca	do	
6go	roku	życia.	

2. W	związku	z	przekazanymi	nam	postulatami	środowisk	pielęgniarek	i	położnych,	wydaje	się	
zasadne	 rozważenie	 stworzenia	 dodatkowej	 oferty	 poradnictwa	 laktacyjnego	 dla	 kobiet	
karmiących	piersią	w	okresie	od	2go	do	6go	miesiąca	życia	dziecka,	o	zbliżonych	warunkach	
finansowania	do	porad	żywieniowych.	Poradnictwo	laktacyjne	mogłoby	uzupełnić	obecne	
świadczenie	opieki	położnej	dostępne	do	2go	miesiąca	życia	dziecka.		
Uzupełniając	 w	 ten	 sposób	 obecną	 ofertę	 świadczeń	 	 o	 dodatkowe	 poradnictwo	
żywieniowe	 adresowane	 do	 kobiet	 w	 ciąży,	 poradnictwo	 laktacyjne	 dla	 kobiet	 do	 6go	

Sz.P.	Dyrektor	
Kamila	Malinowska	
Departament	Analiz	i	Strategii	
Ministerstwo	Zdrowia	
Ul.	Długa	5,	Warszawa	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	07.08.2017	

	

Dotyczy:	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	
dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	
wieku	1-3	

	

Szanowna	Pani	Dyrektor,		

Chciałabym	bardzo	serdecznie	podziękować	Pani	Dyrektor	za	trwające	w	resorcie	zdrowia	prace	nad	
wprowadzeniem	porad	żywieniowych	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	małych	dzieci	do	koszyka	świadczeń	
gwarantowanych.	Fundacja	wraz	z	partnerami	reprezentującymi	środowiska	ekspertów,	pielęgniarek,	
dietetyków	 i	 rodziców	 od	 2014	 roku	 dostrzega	 potrzebę	 systemowych	 rozwiązań	 w	 obszarze	
profilaktyki	otyłości	dzieci	i	zabiega	o	dokonanie	zmiany	w	koszyku	świadczeń	gwarantowanych,	która	
je	umożliwi.	Niezwykle	nas	cieszy,	że	ten	pogląd	podziela	Ministerstwo	Zdrowia.	To	zmiana	korzystna	
dla	dzieci	i	rodziców,	którzy	zyskają	dostęp	do	lepszej	edukacji	żywieniowej,	środowiska	dietetyków,	
które	zyska	zatrudnienie	w	systemie	opieki	zdrowotnej	oraz	dla	innych	zawodów	medycznych,	które	
zyskają	pomoc	w	realizacji	profilaktyki	otyłości	dzieci.		

W	nawiązaniu	do	przekazania	nam	do	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	
dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	
w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3,	pragnę	przekazać	następujące	uwagi	i	propozycje,	które	wpłynęły	
do	Fundacji	od	parterów,	do	których	przekazaliśmy		przesłane	dokumenty	do	konsultacji:	

	
1. W	 dokumentach	 Karty	 Problemu	 Zdrowotnego	 oraz	 schematów	 udzielania	 świadczeń	

dotyczących	 dzieci	 w	 różnych	miejscach	 pojawiają	 się	 odmienne	 zapisy	 dotycząc	 grupy	
wiekowej	dzieci	–	1-3	lata	lub	1-5	lat	czy	do	5go	roku	życia.	Proponujemy	wprowadzenie	
dostępności	 porad	 żywieniowych	 dla	 rodziców	 dzieci	 w	 wieku	 1-6	 lat.	 Dzieci	 w	 wieku	
powyżej	 6ciu	 lat	 	 zostaną	 objęte	 opieką	 pielęgniarki	 szkolnej	 i	 mamy	 nadzieję,	 że	
reformowana	obecnie	medycyna	szkolna	określi	profilaktykę	otyłości	jako	jeden	ze	swoich	
priorytetów	i	zaproponuje	rozwiązania	z	tego	obszaru	do	realizacji	dla	dzieci	od	6go	roku	
życia,	 które	 będą	 skutecznie	 realizowane	 w	 szkole.	 Poradnictwo	 żywieniowe	 którego	
dotyczy	Karta	Problemu	Zdrowotnego	objęłaby	więc	okres	ciąży	oraz	od	6go	miesiąca	do	
6go	roku	życia.	

2. W	związku	z	przekazanymi	nam	postulatami	środowisk	pielęgniarek	i	położnych,	wydaje	się	
zasadne	 rozważenie	 stworzenia	 dodatkowej	 oferty	 poradnictwa	 laktacyjnego	 dla	 kobiet	
karmiących	piersią	w	okresie	od	2go	do	6go	miesiąca	życia	dziecka,	o	zbliżonych	warunkach	
finansowania	do	porad	żywieniowych.	Poradnictwo	laktacyjne	mogłoby	uzupełnić	obecne	
świadczenie	opieki	położnej	dostępne	do	2go	miesiąca	życia	dziecka.		
Uzupełniając	 w	 ten	 sposób	 obecną	 ofertę	 świadczeń	 	 o	 dodatkowe	 poradnictwo	
żywieniowe	 adresowane	 do	 kobiet	 w	 ciąży,	 poradnictwo	 laktacyjne	 dla	 kobiet	 do	 6go	

	

	

	

	

	

	
ul.	Łabędzia	61,	04-806	Warszawa,	tel./fax	+48	22	615	57	10,	info@mypacjenci.org,	www.mypacjenci.org	

	

	

	

Sz.	P.	Konstanty	Radziwiłł	

Minister	Zdrowia	

Ul.	Miodowa	15	

Warszawa	 	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	01.02.17	

	

Dotyczy:	Konsultacji	społecznych	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	

	

Szanowny	Panie	Ministrze,		

W	związku	z	trwającymi	konsultacjami	społecznymi	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	
uprzejmie	 proszę	 o	 przyjęcie	 następujących	 uwag	 i	 rekomendacji	 do	 projektu	 odzwierciedlających	
potrzeby	i	opinie	pacjentów:	

1. Proponowane	 w	 projekcie	 zmiany	 mają	 na	 celu	 poprawę	 organizacji	 i	 funkcjonowania	 POZ,	
zwiększenie	 efektywności	 i	 skoordynowanie	 działań	 POZ	 z	 innymi	 elementami	 systemu,	
zwiększenie	 roli	 profilaktyki	 i	 edukacji	 zdrowotnej	oraz	 stworzenie	mechanizmu	 finansowego	
motywowania	 świadczeniodawców	 do	 podnoszenia	 jakości	 udzielanych	 świadczeń.	 Cele	
stawiane	przed	ustawą	wydają	się	być	dogłębne,	słuszne	i	potrzebne.	Naszym	jednak	zdaniem	
zaproponowane	w	projekcie	narzędzia	nie	wystarczą,	żeby	dokonać	w	POZ	dogłębnych	zmian,	
jakich	 się	 od	 projektu	 oczekuje.	 POZ	 zajmujący	 się	 proaktywnie	 edukacją	 zdrowotną	 i	
profilaktyką	osób	zdrowych,	 leczeniem	pacjentów	z	chorobami	przewlekłymi	bez	delegowana	
tej	 funkcji	na	 lekarzy	specjalistów,	odbudowujący	zaufanie	pacjentów,	że	może	być	miejscem	
leczenia	a	nie	tylko	delegowania	na	wyższe	piętra	systemu	i	przyczyniający	się	do	zmniejszenia	
zużycia	zasobów	w	segmencie	leczenia	szpitalnego	będzie	wymagał	zmian,	które	jeśli	mają	być	
skuteczne	 -	 muszą	 dotykać	 trzech	 filarów	 strategicznych,	 na	 których	 oparta	 	 jest	 obecna	
koncepcja	POZ.	Bez	modyfikacji	w	obszarze	tych	filarów	nie	uzyska	się	zmiany	POZ	z	biernego	na	
czynnego	 uczestnika	 systemu	 ochrony	 zdrowia,	 a	 zmiany	 będą	 miały	 jedynie	 charakter	
kosmetyczny.	Te	trzy	mechanizmy,	które	należy	reformować,	a	których	obecny	projekt	zupełnie	
nie	dotyka	to;	

• koncepcja	stawki	kapitacyjnej	jako	głównego	mechanizmu	finansowania	POZ	
• koncepcja	 listy	 aktywnej	 sprawiająca,	 że	 wybór	 lekarza	 jest	 z	 perspektywy	 pacjenta	

iluzoryczny	
• koncepcja	 zespołu	 POZ	 składającego	 się	 z	 lekarza,	 pielęgniarki	 i	 położnej	 z	

dotychczasowym	tradycyjnym	podziałem	zadań	między	zawodami	medycznymi	

	

	
ul.	Łabędzia	61,	04-806	Warszawa,	tel./fax	+48	22	615	57	10,	info@mypacjenci.org,	www.mypacjenci.org	

	

	

	

Sz.	P.	Konstanty	Radziwiłł	

Minister	Zdrowia	

Ul.	Miodowa	15	

Warszawa	 	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	01.02.17	

	

Dotyczy:	Konsultacji	społecznych	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	

	

Szanowny	Panie	Ministrze,		

W	związku	z	trwającymi	konsultacjami	społecznymi	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	
uprzejmie	 proszę	 o	 przyjęcie	 następujących	 uwag	 i	 rekomendacji	 do	 projektu	 odzwierciedlających	
potrzeby	i	opinie	pacjentów:	

1. Proponowane	 w	 projekcie	 zmiany	 mają	 na	 celu	 poprawę	 organizacji	 i	 funkcjonowania	 POZ,	
zwiększenie	 efektywności	 i	 skoordynowanie	 działań	 POZ	 z	 innymi	 elementami	 systemu,	
zwiększenie	 roli	 profilaktyki	 i	 edukacji	 zdrowotnej	oraz	 stworzenie	mechanizmu	 finansowego	
motywowania	 świadczeniodawców	 do	 podnoszenia	 jakości	 udzielanych	 świadczeń.	 Cele	
stawiane	przed	ustawą	wydają	się	być	dogłębne,	słuszne	i	potrzebne.	Naszym	jednak	zdaniem	
zaproponowane	w	projekcie	narzędzia	nie	wystarczą,	żeby	dokonać	w	POZ	dogłębnych	zmian,	
jakich	 się	 od	 projektu	 oczekuje.	 POZ	 zajmujący	 się	 proaktywnie	 edukacją	 zdrowotną	 i	
profilaktyką	osób	zdrowych,	 leczeniem	pacjentów	z	chorobami	przewlekłymi	bez	delegowana	
tej	 funkcji	na	 lekarzy	specjalistów,	odbudowujący	zaufanie	pacjentów,	że	może	być	miejscem	
leczenia	a	nie	tylko	delegowania	na	wyższe	piętra	systemu	i	przyczyniający	się	do	zmniejszenia	
zużycia	zasobów	w	segmencie	leczenia	szpitalnego	będzie	wymagał	zmian,	które	jeśli	mają	być	
skuteczne	 -	 muszą	 dotykać	 trzech	 filarów	 strategicznych,	 na	 których	 oparta	 	 jest	 obecna	
koncepcja	POZ.	Bez	modyfikacji	w	obszarze	tych	filarów	nie	uzyska	się	zmiany	POZ	z	biernego	na	
czynnego	 uczestnika	 systemu	 ochrony	 zdrowia,	 a	 zmiany	 będą	 miały	 jedynie	 charakter	
kosmetyczny.	Te	trzy	mechanizmy,	które	należy	reformować,	a	których	obecny	projekt	zupełnie	
nie	dotyka	to;	

• koncepcja	stawki	kapitacyjnej	jako	głównego	mechanizmu	finansowania	POZ	
• koncepcja	 listy	 aktywnej	 sprawiająca,	 że	 wybór	 lekarza	 jest	 z	 perspektywy	 pacjenta	

iluzoryczny	
• koncepcja	 zespołu	 POZ	 składającego	 się	 z	 lekarza,	 pielęgniarki	 i	 położnej	 z	

dotychczasowym	tradycyjnym	podziałem	zadań	między	zawodami	medycznymi	

Sz.P.	Dyrektor	
Kamila	Malinowska	
Departament	Analiz	i	Strategii	
Ministerstwo	Zdrowia	
Ul.	Długa	5	
00-925 Warszawa	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	07.08.2017	

	

Dotyczy:	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	
dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	
wieku	1-3	

	

Szanowna	Pani	Dyrektor,		

Chciałabym	bardzo	serdecznie	podziękować	Pani	Dyrektor	za	trwające	w	resorcie	zdrowia	prace	nad	
wprowadzeniem	porad	żywieniowych	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	małych	dzieci	do	koszyka	świadczeń	
gwarantowanych.	Fundacja	wraz	z	partnerami	reprezentującymi	środowiska	ekspertów,	pielęgniarek,	
dietetyków	 i	 rodziców	 od	 2014	 roku	 dostrzega	 potrzebę	 systemowych	 rozwiązań	 w	 obszarze	
profilaktyki	otyłości	dzieci	i	zabiega	o	dokonanie	zmiany	w	koszyku	świadczeń	gwarantowanych,	która	
je	umożliwi.	Niezwykle	nas	cieszy,	że	ten	pogląd	podziela	Ministerstwo	Zdrowia.	To	zmiana	korzystna	
dla	dzieci	i	rodziców,	którzy	zyskają	dostęp	do	lepszej	edukacji	żywieniowej,	środowiska	dietetyków,	
które	zyska	zatrudnienie	w	systemie	opieki	zdrowotnej	oraz	dla	innych	zawodów	medycznych,	które	
zyskają	pomoc	w	realizacji	profilaktyki	otyłości	dzieci.		

W	nawiązaniu	do	przekazania	nam	do	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	
dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	
w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3,	pragnę	przekazać	następujące	uwagi	i	propozycje,	które	wpłynęły	
do	Fundacji	od	parterów,	do	których	przekazaliśmy		przesłane	dokumenty	do	konsultacji:	

1. W	 dokumentach	 Karty	 Problemu	 Zdrowotnego	 oraz	 schematów	 udzielania	 świadczeń	
dotyczących	 dzieci	 w	 różnych	miejscach	 pojawiają	 się	 odmienne	 zapisy	 dotycząc	 grupy	
wiekowej	dzieci	–	1-3	lata	lub	1-5	lat	czy	do	5go	roku	życia.	Proponujemy	wprowadzenie	
dostępności	 porad	 żywieniowych	 dla	 rodziców	 dzieci	 w	 wieku	 1-6	 lat.	 Dzieci	 w	 wieku	
powyżej	 6ciu	 lat	 	 zostaną	 objęte	 opieką	 pielęgniarki	 szkolnej	 i	 mamy	 nadzieję,	 że	
reformowana	obecnie	medycyna	szkolna	określi	profilaktykę	otyłości	jako	jeden	ze	swoich	
priorytetów	i	zaproponuje	rozwiązania	z	tego	obszaru	do	realizacji	dla	dzieci	od	6go	roku	
życia,	 które	 będą	 skutecznie	 realizowane	 w	 szkole.	 Poradnictwo	 żywieniowe	 którego	
dotyczy	Karta	Problemu	Zdrowotnego	objęłaby	więc	okres	ciąży	oraz	od	6go	miesiąca	do	
6go	roku	życia.	

2. W	związku	z	przekazanymi	nam	postulatami	środowisk	pielęgniarek	i	położnych,	wydaje	się	
zasadne	 rozważenie	 stworzenia	 dodatkowej	 oferty	 poradnictwa	 laktacyjnego	 dla	 kobiet	
karmiących	piersią	w	okresie	od	2go	do	6go	miesiąca	życia	dziecka,	o	zbliżonych	warunkach	
finansowania	do	porad	żywieniowych.	Poradnictwo	laktacyjne	mogłoby	uzupełnić	obecne	
świadczenie	opieki	położnej	dostępne	do	2go	miesiąca	życia	dziecka.		
Uzupełniając	 w	 ten	 sposób	 obecną	 ofertę	 świadczeń	 	 o	 dodatkowe	 poradnictwo	
żywieniowe	 adresowane	 do	 kobiet	 w	 ciąży,	 poradnictwo	 laktacyjne	 dla	 kobiet	 do	 6go	

	

	

	

	
ul.	Łabędzia	61,	04-806	Warszawa,	tel./fax	+48	22	615	57	10,	info@mypacjenci.org,	www.mypacjenci.org	

	

	

	

Sz.	P.	Konstanty	Radziwiłł	

Minister	Zdrowia	

Ul.	Miodowa	15	

Warszawa	 	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	01.02.17	

	

Dotyczy:	Konsultacji	społecznych	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	

	

Szanowny	Panie	Ministrze,		

W	związku	z	trwającymi	konsultacjami	społecznymi	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	
uprzejmie	 proszę	 o	 przyjęcie	 następujących	 uwag	 i	 rekomendacji	 do	 projektu	 odzwierciedlających	
potrzeby	i	opinie	pacjentów:	

1. Proponowane	 w	 projekcie	 zmiany	 mają	 na	 celu	 poprawę	 organizacji	 i	 funkcjonowania	 POZ,	
zwiększenie	 efektywności	 i	 skoordynowanie	 działań	 POZ	 z	 innymi	 elementami	 systemu,	
zwiększenie	 roli	 profilaktyki	 i	 edukacji	 zdrowotnej	oraz	 stworzenie	mechanizmu	 finansowego	
motywowania	 świadczeniodawców	 do	 podnoszenia	 jakości	 udzielanych	 świadczeń.	 Cele	
stawiane	przed	ustawą	wydają	się	być	dogłębne,	słuszne	i	potrzebne.	Naszym	jednak	zdaniem	
zaproponowane	w	projekcie	narzędzia	nie	wystarczą,	żeby	dokonać	w	POZ	dogłębnych	zmian,	
jakich	 się	 od	 projektu	 oczekuje.	 POZ	 zajmujący	 się	 proaktywnie	 edukacją	 zdrowotną	 i	
profilaktyką	osób	zdrowych,	 leczeniem	pacjentów	z	chorobami	przewlekłymi	bez	delegowana	
tej	 funkcji	na	 lekarzy	specjalistów,	odbudowujący	zaufanie	pacjentów,	że	może	być	miejscem	
leczenia	a	nie	tylko	delegowania	na	wyższe	piętra	systemu	i	przyczyniający	się	do	zmniejszenia	
zużycia	zasobów	w	segmencie	leczenia	szpitalnego	będzie	wymagał	zmian,	które	jeśli	mają	być	
skuteczne	 -	 muszą	 dotykać	 trzech	 filarów	 strategicznych,	 na	 których	 oparta	 	 jest	 obecna	
koncepcja	POZ.	Bez	modyfikacji	w	obszarze	tych	filarów	nie	uzyska	się	zmiany	POZ	z	biernego	na	
czynnego	 uczestnika	 systemu	 ochrony	 zdrowia,	 a	 zmiany	 będą	 miały	 jedynie	 charakter	
kosmetyczny.	Te	trzy	mechanizmy,	które	należy	reformować,	a	których	obecny	projekt	zupełnie	
nie	dotyka	to;	

• koncepcja	stawki	kapitacyjnej	jako	głównego	mechanizmu	finansowania	POZ	
• koncepcja	 listy	 aktywnej	 sprawiająca,	 że	 wybór	 lekarza	 jest	 z	 perspektywy	 pacjenta	

iluzoryczny	
• koncepcja	 zespołu	 POZ	 składającego	 się	 z	 lekarza,	 pielęgniarki	 i	 położnej	 z	

dotychczasowym	tradycyjnym	podziałem	zadań	między	zawodami	medycznymi	

	

	
ul.	Łabędzia	61,	04-806	Warszawa,	tel./fax	+48	22	615	57	10,	info@mypacjenci.org,	www.mypacjenci.org	

	

	

	

Sz.	P.	Konstanty	Radziwiłł	

Minister	Zdrowia	

Ul.	Miodowa	15	

Warszawa	 	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	01.02.17	

	

Dotyczy:	Konsultacji	społecznych	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	

	

Szanowny	Panie	Ministrze,		

W	związku	z	trwającymi	konsultacjami	społecznymi	projektu	ustawy	o	podstawowej	opiece	zdrowotnej	
uprzejmie	 proszę	 o	 przyjęcie	 następujących	 uwag	 i	 rekomendacji	 do	 projektu	 odzwierciedlających	
potrzeby	i	opinie	pacjentów:	

1. Proponowane	 w	 projekcie	 zmiany	 mają	 na	 celu	 poprawę	 organizacji	 i	 funkcjonowania	 POZ,	
zwiększenie	 efektywności	 i	 skoordynowanie	 działań	 POZ	 z	 innymi	 elementami	 systemu,	
zwiększenie	 roli	 profilaktyki	 i	 edukacji	 zdrowotnej	oraz	 stworzenie	mechanizmu	 finansowego	
motywowania	 świadczeniodawców	 do	 podnoszenia	 jakości	 udzielanych	 świadczeń.	 Cele	
stawiane	przed	ustawą	wydają	się	być	dogłębne,	słuszne	i	potrzebne.	Naszym	jednak	zdaniem	
zaproponowane	w	projekcie	narzędzia	nie	wystarczą,	żeby	dokonać	w	POZ	dogłębnych	zmian,	
jakich	 się	 od	 projektu	 oczekuje.	 POZ	 zajmujący	 się	 proaktywnie	 edukacją	 zdrowotną	 i	
profilaktyką	osób	zdrowych,	 leczeniem	pacjentów	z	chorobami	przewlekłymi	bez	delegowana	
tej	 funkcji	na	 lekarzy	specjalistów,	odbudowujący	zaufanie	pacjentów,	że	może	być	miejscem	
leczenia	a	nie	tylko	delegowania	na	wyższe	piętra	systemu	i	przyczyniający	się	do	zmniejszenia	
zużycia	zasobów	w	segmencie	leczenia	szpitalnego	będzie	wymagał	zmian,	które	jeśli	mają	być	
skuteczne	 -	 muszą	 dotykać	 trzech	 filarów	 strategicznych,	 na	 których	 oparta	 	 jest	 obecna	
koncepcja	POZ.	Bez	modyfikacji	w	obszarze	tych	filarów	nie	uzyska	się	zmiany	POZ	z	biernego	na	
czynnego	 uczestnika	 systemu	 ochrony	 zdrowia,	 a	 zmiany	 będą	 miały	 jedynie	 charakter	
kosmetyczny.	Te	trzy	mechanizmy,	które	należy	reformować,	a	których	obecny	projekt	zupełnie	
nie	dotyka	to;	

• koncepcja	stawki	kapitacyjnej	jako	głównego	mechanizmu	finansowania	POZ	
• koncepcja	 listy	 aktywnej	 sprawiająca,	 że	 wybór	 lekarza	 jest	 z	 perspektywy	 pacjenta	

iluzoryczny	
• koncepcja	 zespołu	 POZ	 składającego	 się	 z	 lekarza,	 pielęgniarki	 i	 położnej	 z	

dotychczasowym	tradycyjnym	podziałem	zadań	między	zawodami	medycznymi	

Sz.P.	Dyrektor	
Kamila	Malinowska	
Departament	Analiz	i	Strategii	
Ministerstwo	Zdrowia	
Ul.	Długa	5	
00-925 Warszawa	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	07.08.2017	

	

Dotyczy:	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	
dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	
wieku	1-3	

	

Szanowna	Pani	Dyrektor,		

Chciałabym	bardzo	serdecznie	podziękować	Pani	Dyrektor	za	trwające	w	resorcie	zdrowia	prace	nad	
wprowadzeniem	porad	żywieniowych	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	małych	dzieci	do	koszyka	świadczeń	
gwarantowanych.	Fundacja	wraz	z	partnerami	reprezentującymi	środowiska	ekspertów,	pielęgniarek,	
dietetyków	 i	 rodziców	 od	 2014	 roku	 dostrzega	 potrzebę	 systemowych	 rozwiązań	 w	 obszarze	
profilaktyki	otyłości	dzieci	i	zabiega	o	dokonanie	zmiany	w	koszyku	świadczeń	gwarantowanych,	która	
je	umożliwi.	Niezwykle	nas	cieszy,	że	ten	pogląd	podziela	Ministerstwo	Zdrowia.	To	zmiana	korzystna	
dla	dzieci	i	rodziców,	którzy	zyskają	dostęp	do	lepszej	edukacji	żywieniowej,	środowiska	dietetyków,	
które	zyska	zatrudnienie	w	systemie	opieki	zdrowotnej	oraz	dla	innych	zawodów	medycznych,	które	
zyskają	pomoc	w	realizacji	profilaktyki	otyłości	dzieci.		

W	nawiązaniu	do	przekazania	nam	do	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	
dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	
w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3,	pragnę	przekazać	następujące	uwagi	i	propozycje,	które	wpłynęły	
do	Fundacji	od	parterów,	do	których	przekazaliśmy		przesłane	dokumenty	do	konsultacji:	

1. W	 dokumentach	 Karty	 Problemu	 Zdrowotnego	 oraz	 schematów	 udzielania	 świadczeń	
dotyczących	 dzieci	 w	 różnych	miejscach	 pojawiają	 się	 odmienne	 zapisy	 dotycząc	 grupy	
wiekowej	dzieci	–	1-3	lata	lub	1-5	lat	czy	do	5go	roku	życia.	Proponujemy	wprowadzenie	
dostępności	 porad	 żywieniowych	 dla	 rodziców	 dzieci	 w	 wieku	 1-6	 lat.	 Dzieci	 w	 wieku	
powyżej	 6ciu	 lat	 	 zostaną	 objęte	 opieką	 pielęgniarki	 szkolnej	 i	 mamy	 nadzieję,	 że	
reformowana	obecnie	medycyna	szkolna	określi	profilaktykę	otyłości	jako	jeden	ze	swoich	
priorytetów	i	zaproponuje	rozwiązania	z	tego	obszaru	do	realizacji	dla	dzieci	od	6go	roku	
życia,	 które	 będą	 skutecznie	 realizowane	 w	 szkole.	 Poradnictwo	 żywieniowe	 którego	
dotyczy	Karta	Problemu	Zdrowotnego	objęłaby	więc	okres	ciąży	oraz	od	6go	miesiąca	do	
6go	roku	życia.	

2. W	związku	z	przekazanymi	nam	postulatami	środowisk	pielęgniarek	i	położnych,	wydaje	się	
zasadne	 rozważenie	 stworzenia	 dodatkowej	 oferty	 poradnictwa	 laktacyjnego	 dla	 kobiet	
karmiących	piersią	w	okresie	od	2go	do	6go	miesiąca	życia	dziecka,	o	zbliżonych	warunkach	
finansowania	do	porad	żywieniowych.	Poradnictwo	laktacyjne	mogłoby	uzupełnić	obecne	
świadczenie	opieki	położnej	dostępne	do	2go	miesiąca	życia	dziecka.		
Uzupełniając	 w	 ten	 sposób	 obecną	 ofertę	 świadczeń	 	 o	 dodatkowe	 poradnictwo	
żywieniowe	 adresowane	 do	 kobiet	 w	 ciąży,	 poradnictwo	 laktacyjne	 dla	 kobiet	 do	 6go	

Sz.P.	Dyrektor	
Kamila	Malinowska	
Departament	Analiz	i	Strategii	
Ministerstwo	Zdrowia	
Ul.	Długa	5,	Warszawa	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	07.08.2017	

	

Dotyczy:	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	
dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	
wieku	1-3	

	

Szanowna	Pani	Dyrektor,		

Chciałabym	bardzo	serdecznie	podziękować	Pani	Dyrektor	za	trwające	w	resorcie	zdrowia	prace	nad	
wprowadzeniem	porad	żywieniowych	dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	małych	dzieci	do	koszyka	świadczeń	
gwarantowanych.	Fundacja	wraz	z	partnerami	reprezentującymi	środowiska	ekspertów,	pielęgniarek,	
dietetyków	 i	 rodziców	 od	 2014	 roku	 dostrzega	 potrzebę	 systemowych	 rozwiązań	 w	 obszarze	
profilaktyki	otyłości	dzieci	i	zabiega	o	dokonanie	zmiany	w	koszyku	świadczeń	gwarantowanych,	która	
je	umożliwi.	Niezwykle	nas	cieszy,	że	ten	pogląd	podziela	Ministerstwo	Zdrowia.	To	zmiana	korzystna	
dla	dzieci	i	rodziców,	którzy	zyskają	dostęp	do	lepszej	edukacji	żywieniowej,	środowiska	dietetyków,	
które	zyska	zatrudnienie	w	systemie	opieki	zdrowotnej	oraz	dla	innych	zawodów	medycznych,	które	
zyskają	pomoc	w	realizacji	profilaktyki	otyłości	dzieci.		

W	nawiązaniu	do	przekazania	nam	do	konsultacji	Karty	Problemu	Zdrowotnego	-	porada	dietetyczna	
dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3	lata	oraz	schematów	udzielenia	świadczeń	dla	kobiet	
w	ciąży	i	rodziców	dzieci	w	wieku	1-3,	pragnę	przekazać	następujące	uwagi	i	propozycje,	które	wpłynęły	
do	Fundacji	od	parterów,	do	których	przekazaliśmy		przesłane	dokumenty	do	konsultacji:	

	
1. W	 dokumentach	 Karty	 Problemu	 Zdrowotnego	 oraz	 schematów	 udzielania	 świadczeń	

dotyczących	 dzieci	 w	 różnych	miejscach	 pojawiają	 się	 odmienne	 zapisy	 dotycząc	 grupy	
wiekowej	dzieci	–	1-3	lata	lub	1-5	lat	czy	do	5go	roku	życia.	Proponujemy	wprowadzenie	
dostępności	 porad	 żywieniowych	 dla	 rodziców	 dzieci	 w	 wieku	 1-6	 lat.	 Dzieci	 w	 wieku	
powyżej	 6ciu	 lat	 	 zostaną	 objęte	 opieką	 pielęgniarki	 szkolnej	 i	 mamy	 nadzieję,	 że	
reformowana	obecnie	medycyna	szkolna	określi	profilaktykę	otyłości	jako	jeden	ze	swoich	
priorytetów	i	zaproponuje	rozwiązania	z	tego	obszaru	do	realizacji	dla	dzieci	od	6go	roku	
życia,	 które	 będą	 skutecznie	 realizowane	 w	 szkole.	 Poradnictwo	 żywieniowe	 którego	
dotyczy	Karta	Problemu	Zdrowotnego	objęłaby	więc	okres	ciąży	oraz	od	6go	miesiąca	do	
6go	roku	życia.	

2. W	związku	z	przekazanymi	nam	postulatami	środowisk	pielęgniarek	i	położnych,	wydaje	się	
zasadne	 rozważenie	 stworzenia	 dodatkowej	 oferty	 poradnictwa	 laktacyjnego	 dla	 kobiet	
karmiących	piersią	w	okresie	od	2go	do	6go	miesiąca	życia	dziecka,	o	zbliżonych	warunkach	
finansowania	do	porad	żywieniowych.	Poradnictwo	laktacyjne	mogłoby	uzupełnić	obecne	
świadczenie	opieki	położnej	dostępne	do	2go	miesiąca	życia	dziecka.		
Uzupełniając	 w	 ten	 sposób	 obecną	 ofertę	 świadczeń	 	 o	 dodatkowe	 poradnictwo	
żywieniowe	 adresowane	 do	 kobiet	 w	 ciąży,	 poradnictwo	 laktacyjne	 dla	 kobiet	 do	 6go	

	

Józefa	Szczurek-Żelazko	
Wiceminister	Zdrowia	
Miodowa	15	
Warszawa	 	 	 	 	 	 	 	 	

Warszawa,	13.10.17	
	

Dotyczy:	 konsultacji	 społecznych	 założeń	 projektu	 ustawy	 o	 zdrowiu	 dzieci	 i	 młodzieży	 w	wieku	
szkolnym	

	

Szanowna	Pani	Minister,	

Z	prawdziwą	przyjemnością	przyjęliśmy	inicjatywę	resortu	zdrowia	dotyczącą	uporządkowania	obszaru	

medycyny	szkolnej,	zintegrowania	jej	z	opieką	profilaktyczną	nad	dzieckiem	realizowaną	w	POZ	oraz	

wdrożenia	systemu	informatycznego,	który	będzie	obsługiwał	medycynę	szkolną.	W	projekcie	założeń	

zadbano	o	większość	aspektów	istotnych	dla	zorganizowania	medycyny	szkolnej	w	sposób	nowoczesny	

i	wychodzący	naprzeciw	bieżącym	wyzwaniom	zdrowia	publicznego.	Ustawa	ta	z	pewnością	przełoży	

się	na	poprawę	stanu	zdrowia	dzieci	w	wieku	szkolnym.	Pragniemy	zwrócić	Państwa	uwagę	na	niektóre	

aspekty	naszym	zdaniem	niewystarczająco	precyzyjnie	zaadresowane	w	założeniach	projektu	ustawy:	

• projekt	 nie	 definiuje	 głównych	 wyzwań	 zdrowotnych,	 jakimi	 powinna	 się	 zająć	 medycyna	

szkolna.	W	założeniach	projektu	ustawy	uwzględniono	głównie	próchnicę	zębów,	pominięto	

takie	 istotne	 problemy	 zdrowia	 dzieci	 w	 wieku	 szkolnym	 jak	 otyłość	 i	 inne	 zaburzenia	

odżywiania	 (połowa	dzieci	w	wieku	szkolnym	ma	nieprawidłową	masę	ciała	a	co	trzecie	ma	

nadwagę	 lub	 otyłość	 w	 świetle	 wyników	 badania	 COSI)	 problemy	 zdrowia	 psychicznego,	

uzależnienia,	cyberprzemoc	czy	wszawicę.	

• dynamicznie	 rosnący	 problem	 nadwagi	 i	 otyłości	 dzieci	 w	 wieku	 szkolnym	 ma	 tą	 samą	

przyczynę,	 co	 próchnica	 zębów	 –	 są	 to	 problemy	 dietozależne,	 wymagające	 odrębnego	

programu	 edukacji,	 profilaktyki	 czy	 leczenia,	 w	 który	 powinna	 zostać	 włączona	 medycyna	

szkolna	 we	 współpracy	 z	 poradnią	 POZ	 i	 rodzicami.	W	 szkołach	 powinien	 być	 realizowany	

ogólnopolski	program	ukierunkowany	na	zwalczanie	otyłości	dzieci	polegający	na	współpracy	

pielęgniarki	 szkolnej,	 dietetyka	 szkolnego,	 psychologa,	 nauczycieli	 WF,	 personelu	 kuchni,	

dyrekcji	szkoły	z	rodzicami	i	uczniami	oraz	z	zespołem	POZ,	zajmującym	się	tym	problemem		

w	 grupie	 dzieci	 w	 wieku	 przedszkolnym.	 Program	 powinien	 zakładać	 ciągłość	 działań	

realizowanych	w	ramach	poradni	POZ	przez	personel	POZ	dla	dzieci	w	wieku	0-6	lat	poprzez	

jego	kontynuację	w	ramach	medycyny	szkolnej	dla	dzieci	w	wieku	6-19	 lat.	Koordynatorem	

• projekt	nie	zawiera	zadań	realizowanych	przez	personel	szkoły	 inny	niż	 jej	dyrektor.	Opieka	

zdrowotna	nad	uczniami	powinna	angażować	innych	pracowników	szkoły	tj.	nauczycieli	WF,	

intendentów,	personel	kuchni,	psychologów,	pedagogów	 i	dietetyków	szkolnych,	 	a	ustawa	

powinna	określać	zadania	personelu	szkoły	w	ramach	jego	współpracy	z	pielęgniarką	szkolną,	

rodzicami	i	dziećmi	oraz	zakres	współpracy	z	pielęgniarką	szkolną.	

• Projekt	 nie	 zawiera	 informacji	 dotyczących	 rekomendowanego	 wyposażenia	 gabinetu	

medycyny	 	 szkolnej.	Powinny	 się	w	nim	znaleźć	narzędzia	oraz	pomoce	edukacyjne	 służące		

do	realizacji	celów	medycyny	szkolnej	w	tym	także	do	pomiaru	nie	tylko	masy	ciała	ale	także	

zawartości	tkanki	tłuszczowej.	

• projekt	nie	zawiera	informacji	dotyczących	rozwiązań	systemu	informatycznego	obsługującego	

medycynę	 szkolną	 oraz	 jego	 współpracy	 z	 systemem	 informatycznym	 POZ.	 System	 taki	

powinien	 umożliwiać	 gromadzenie	 danych	 o	 stanie	 zdrowia	 dzieci	 w	 wieku	 szkolnym,	 ich	

integrację	z	danymi	dotyczącymi	opieki	w	okresie	przedszkolnym	oraz	po	zakończeniu	edukacji	

szkolnej,	dokonywanie	analiz	danych	oraz	publikowanie	 ich	wyników.	Programy	profilaktyki	

próchnicy	 czy	 otyłości	 realizowane	 w	 szkołach	 powinny	 być	monitorowane	 pod	 względem	

skuteczności	 a	 wyniki	 tych	 analiz	 powinny	 być	 publikowane	 i	 podawane	 do	 publicznej	

wiadomości	 raz	 do	 roku	 przez	 podmiot	wskazany	w	 założeniach	 jakim	 jest	 Instytut	Matki	 i	

Dziecka.	Na	podstawie	uzyskanych	wyników	powinny	być	wdrażane	programy	naprawcze	w	

szkołach	w	których	programy	nie	są	realizowane	skutecznie.	Nadzór	merytoryczny	nad	jakością	

opieki	 w	 ramach	 medycyny	 szkolnej	 i	 transparentność	 komunikacji	 jej	 wyników	 zapewnią	

medycynie	 szkolnej	 skuteczność	 i	 dążenie	 do	 poprawy	 wpływu	 na	 stan	 zdrowia	 dzieci	 i	

młodzieży.	

• Ustawa	o	zdrowiu	dzieci	 i	młodzieży	powinna	adresować	temat	edukacji	zdrowotnej	dzieci	 i	

młodzieży,	 jej	 programu	na	wszystkich	 etapach	 nauczania	 oraz	 rolę	 pielęgniarki	 szkolnej	w	

realizacji	 tego	 programu	 we	 współpracy	 z	 nauczycielami,	 psychologiem,	 pedagogiem	 i	

dietetykiem	szkolnym.		

Zwracam	się	z	prośbą	o	ujęcie	proponowanych	przez	nas	uwag	w	dokumencie	ustawy	o	zdrowiu	dzieci	

i	młodzieży	w	wieku	szkolnym,	

Z	poważaniem,	

Ewa	Borek	

Fundacja	MY	Pacjenci	


