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Szanowny Panie Ministrze,
W związku z procesem konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Ministra
Zdrowia w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” (pismo
ZPM.0212.11.2020 z dnia 21.05.2021), w imieniu Polskiego Towarzystwa Zdrowia
Publicznego przedstawiam uwagi do przedłożonego projektu.
Badania profilaktyczne, a w szczególności zaangażowanie społeczeństwa na rzecz ich
regularnego wykonywania, stanowią jeden z fundamentów polityki zdrowia
publicznego, w szczególności, jeśli dotyczą grupy pacjentów powyżej 40 roku życia.
Poniżej przedstawiamy szczegółowe uwagi:

Adres:
Katedra Zdrowia Publicznego
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Ul. Bartla 5
51-618 Wrocław
email: zarzad@ptzp.org
www.ptzp.org

1. Załącznik nr 1 do projektu rozporządzenia wskazuje, że pacjenci zarówno w
grupie mężczyzn jak i kobiet mają mieć wykonywane badanie poziomu
cholesterolu
całkowitego
lub
alternatywnie
profil
lipidowy.
Rekomendujemy, aby każdemu pacjentowi w programie wykonywany był
obligatoryjnie profil lipidowy, ze względu na ograniczone wartości
diagnostyczne samego poziomu cholesterolu całkowitego dla dalszej
interpretacji i postępowania terapeutycznego.
2. W przedłożonym projekcie brakuje procedury omówienia z pacjentem
wyników badań i umożliwienia przeprowadzenia w tym czasie poradnictwa
zdrowotnego i edukacji zdrowotnej (w projekcie brak miejsca i brak wyceny
takiego świadczenia). Rekomendujemy dodanie takiej procedury jako
obligatoryjnej w programie.
3. Rekomendujemy rozszerzenie podmiotów upoważnionych do realizacji
pakietu na ratowników medycznych (zgodnie z prawem mogą pobierać
krew do badań diagnostycznych - Dz.U.19.2478, zał. 3 pkt. 18) i położne (tu
nawet jeśliby ograniczyć ich zakres działania tylko do kobiet). Osoby te mogą
wykonywać pomiary antropometryczne, udzielać konsultacji i poradnictwa
zdrowotnego. Z punktu widzenia organizacji systemu ochrony zdrowia i
podstawowej opieki zdrowotnej, rozszerzenie liczby podmiotów
uprawnionych byłoby dużym odciążeniem systemowym.
4. Istotnym elementem projektu, który wymaga – naszym zdaniem – korekty
jest wycena badań diagnostycznych. Porównanie proponowanych stawek z
rynkowymi ofertami laboratoriów powoduje, że stawki te są znacznie
wyższe. W sytuacji, gdy do programu zgłoszą się podmioty nierealizujące
dotychczas świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i nie mają
one wynegocjowanych odmiennych stawek za wykonywanie badań
diagnostycznych, zaniżone stawki będą podstawą niewykonywania tych
badań przez realizatorów programu. Rekomendujemy zwiększenie wyceny
badań diagnostycznych.

5. Naszym zdaniem niepotrzebnie ogranicza się dostęp do programu tylko dla
pacjentów, którzy zgłoszą się przez infolinię. Rekomendujemy
zaprojektowanie alternatywnego wobec infolinii zgłoszenia, np. poprzez
ankietę w systemie pacjent.gov.pl, gdzie po odpowiedzi na pytania będzie
można wybrać świadczeniodawcę dalszej realizacji programu.
W pozostałym zakresie projektu uwag nie zgłaszamy.
Z wyrazami szacunku,
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