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Warszawa, 25.11.2021 r. 

 

Szanowny Pan 
Waldemar Kraska 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
dep-zp@mz.gov.pl  

 
STANOWISKO  

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” (nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra 

Zdrowia: MZ 1245) w wersji z dnia 17 listopada 2021 r. 

 
Szanowny Panie Ministrze! 

W związku z opublikowaniem na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji projektu 
rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego 
„Profilaktyka 40 PLUS” (nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra Zdrowia: MZ 1245) w wersji z dnia 
17 listopada 2021 r. (dalej: „Projekt”) Fundacja na Rzecz Pacjentów – Opieka Farmaceutyczna  
w Centrum Uwagi (dalej: „Fundacja”) przedstawia poniżej uwagi do Projektu, z prośbą o ich 
uwzględnienie w toku dalszego opracowywania Projektu. 

 

Fundacja niezmiennie wyraża pełną akceptację i poparcie dla prowadzenia, a tym bardziej 
przedłużenia prowadzenia programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”. 

Jednocześnie, biorąc pod uwagę treść stanowiska Fundacji wobec projektu rozporządzenia Ministra 
Zdrowia w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” przekazanego Panu Ministrowi 
Maciejowi Miłkowskiemu pismem z dnia 28 maja br., Fundacja postuluje, aby w ramach wprowadzania 
zmian do ww. rozporządzenia, rozważyć zmianę załącznika nr 1 w kolumnie „Warunki organizacji  
i realizacji programu pilotażowego” poprzez dodanie w pkt 1 do wymienionego tam personelu 
medycznego również farmaceutów, którzy w ramach możliwości gwarantowanych  
w aptece mogliby wykonywać czynności z zakresu pakietu diagnostycznego. 

Zgodnie z argumentacją zawartą w piśmie Fundacji z dnia 28 maja br., takie rozwiązanie zwiększyłoby 
możliwości organizacyjne oraz efektywność objęcia świadczeniobiorców od 40. roku życia 
profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych.  

Biorąc pod uwagę powyższe, § 1 pkt 3 Projektu w zakresie zmian proponowanych w załączniku nr 1 do 
rozporządzenia w kolumnie „Warunki organizacji i realizacji programu pilotażowego”, powinien mieć 
następujące brzmienie: 

§1 pkt 3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w kolumnie: 

(…) 

b) „Warunki organizacji i realizacji programu pilotażowego” pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) personel: 
lekarz, felczer, pielęgniarka, położna, diagnosta laboratoryjny ratownik medyczny lub farmaceuta;”. 
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Jednocześnie, Fundacja zwraca się z prośbą o włączenie Fundacji w dalsze prace legislacyjne nad 
Projektem, których przedmiot jest istotny z punktu widzenia głównego obszaru działań Fundacji, jakim 
jest ochrona polskich pacjentów.  

Przedstawiając powyższe uwagi do Projektu, Fundacja wnosi o ich uwzględnienie oraz deklaruje dalsze 
zaangażowanie w wypracowanie optymalnych rozwiązań w przedmiocie objętym Projektem.   

 

Z wyrazami szacunku, 

Monika Szenfer 
Pełnomocnik 
 
Fundacja na Rzecz Pacjentów 
Opieka Farmaceutyczna w Centrum Uwagi 
 

 

 

W załączeniu: kopia pełnomocnictwa z dnia 15.09.2020 r. 

 


