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W imieniu Polskiego Towarzystwa Dietetyki (PTD) dziękujemy za możliwość wzięcia udziału
w konsultowaniu projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych.
Od 30 lat podejmujemy działania zmierzające do podniesienia rangi zawodu dietetyka oraz jego
pełnego ustanowienia i udziału w strukturach ochrony zdrowia. Dążymy do stworzenia odpowiednich
przepisów legislacyjnych, które będą gwarancją zatrudniania w systemie ochrony zdrowia wysoko
wykwalifikowanej i kompetentnej kadry dietetyków.
Dietetyk posiada odpowiednie przygotowanie do rzetelnego udzielania świadczeń zdrowotnych
skierowanych do populacji ludzi zdrowych, jak i chorych. Dietetyk realizuje zarówno działania mające
na celu zapobieganie chorobom dietozależnym, jak i prowadzi pacjentów wymagających leczenia
dietetycznego. Dietetycy wykorzystują swoje kompetencje m.in. realizując programy edukacji
żywieniowej różnych grup społecznych, zapewniając profesjonalną opiekę dietetyczną w wielu stanach
chorobowych, a także przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego oraz wydłużenia życia
człowieka i poprawy jego jakości. Badania naukowe potwierdzają pozytywny wpływ właściwie
dobranej i zbilansowanej diety na większość schorzeń zarówno na etapie profilaktyki, jak i leczenia.
Poradnictwo dietetyczne wpisuje się w światowe strategie dotyczące zahamowania niekorzystnych
trendów wzrostu częstości występowania otyłości, cukrzycy typu 2, chorób układu krążenia
i niektórych nowotworów.
Każde działanie zmierzające do regulacji prawnej zawodu dietetyka jest dla nas priorytetem, a zarazem
koniecznością wynikającą z zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentom. Pozwoliliśmy sobie
na drobne, acz istotne uwagi do projektu przedmiotowej ustawy.
Popierając toczące się działania legislacyjne, pragniemy zwrócić uwagę na umożliwienie niektórym
zawodom medycznym wykonywanie czynności zawodowych samodzielnie, zwłaszcza tym których
kształcenie odbywa się obecnie wyłącznie w systemie studiów wyższych. Brak proponowanego zapisu
spowoduje konieczność np. zamknięcia wszystkich gabinetów dietetycznych działających w ramach
działalności gospodarczej.
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Jednocześnie w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, Polskie Towarzystwo Dietetyki stoi
na stanowisku, że zawód dietetyka powinien być uregulowany w odrębnym akcie rangi ustawowej,
podobnie jak zawód lekarza, dentysty, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, farmaceuty,
fizjoterapeuty czy diagnosty laboratoryjnego.
Dietetycy realizują szeroki zakres zadań, które służą profilaktyce, przywracaniu i poprawie zdrowia
chorym, udzielaniu świadczeń zdrowotnych we współpracy z lekarzem i innymi specjalistami
ochrony zdrowia. Posiadają odpowiednie kwalifikacje i kompetencje w swoim zawodzie, dlatego też
nie powinni być zaliczani do grupy pracowników uzyskujących kwalifikacje do wykonywania zawodu
medycznego podczas kursów.
Przedstawiony projekt ustawy, uwzględniający zgłoszone uwagi i poprawki, może stanowić etap
przejściowy jako rozwiązanie tymczasowe, z zastrzeżeniem, że obowiązuje ono do chwili przyjęcia
wyłączających ustaw dla samodzielnych zawodów. W szczególności do wykonywania których
niezbędne jest w świetle obowiązujących przepisów prawa, wykształcenie na poziomie szkolnictwa
wyższego.
Jako środowisko czynnych zawodowo dietetyków, jesteśmy otwarci na szeroko rozumianą współpracę
z Ministerstwem Zdrowia i wyrażamy gotowość do współdziałania w zakresie przygotowania kolejnych
dokumentów regulujących zawód dietetyka: wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do wykonywania
zawodu , standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu, a także wykazu
czynności zawodowych do wykonywania których są uprawnione osoby wykonujące zawód dietetyka.
Jednocześnie chcielibyśmy nadmienić, że Polskie Towarzystwo Dietetyki opracowało wymagania
kwalifikacyjne i zadania zawodowe dietetyka, które przekażemy w oddzielnej korespondencji.

Z wyrazami szacunku
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Jednostka
redakcyjna

art. 1

Treść uwagi

Uzasadnienie

Proponowane rozwiązanie

dodać ust.3

Należy umożliwić niektórym zawodom medycznym, zwłaszcza
tym, których kształcenie odbywa się w systemie studiów
wyższych, wykonywanie zadań zawodowych samodzielnie np.
dietetykowi, logopedzie.
Brak proponowanego zapisu spowoduje konieczność np.
zamknięcia wszystkich gabinetów dietetycznych działających w
ramach działalności gospodarczej, co z kolei wywoła negatywne
skutki gospodarcze.

Minister właściwy do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia
zawody medyczne, które mogą być wykonywane samodzielnie.

Zawody medyczne o których mowa w art.1 ust. 1 pkt 1. uznane za
samodzielne mogą wykonywać zawód w ramach praktyk zawodowych
wymienionych w art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej.
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art .1

dodać ust. 4

Należy umożliwić zawodom medycznym uznanym (w
proponowanym przez Polskie Towarzystwo Dietetyki w punkcie
1) w odrębnym rozporządzeniu za samodzielne, wykonywanie
świadczeń w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej
lub spółek – pod warunkiem wpisu do rejestru podmiotu
wykonujących działalność leczniczą.
Wpis gabinetów do rejestru podmiotów wykonujących
działalność leczniczą będzie stanowić dodatkowy przychód dla
budżetu państwa oraz zwiększy nadzór nad ich działalnością.
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art. 1

dodać ust.5

Należy zapewnić współpracę zawodów medycznych w zespołach
terapeutycznych

Zawody medyczne o których mowa w art.1 ust.1 pkt 1 współpracują z
osobami wykonującymi inne zawody medyczne w rozumieniu art. 2
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Należy doprecyzować obowiązek ukończenia kształcenia w
zawodzie medycznym w odniesieniu do szkół policealnych

Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy osoby, która
ukończyła studia wyższe prowadzone na kierunku kształcącym w
zawodzie medycznym, prowadzone w języku
polskim lub publiczną szkołę policealną lub niepubliczną szkołę
policealną o uprawnieniach szkoły publicznej, kształcącą w zawodzie
medycznym w języku polskim.
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art.2 ust.2

zmiana brzmienia
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Jednostka
redakcyjna

Treść uwagi

Uzasadnienie

Proponowane rozwiązanie

art. 2 ust.1
pkt 4 lit. a

zmiana brzmienia

Należy doprecyzować, że dyplom, świadectwo lub inny
dokument ma potwierdzać kwalifikacje o których mowa w art. 2
ust.3 ustawy

Posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument, zwanym dalej
„dyplomem”, potwierdzający kwalifikacje do wykonywania zawodu
medycznego określone rozporządzeniem o którym mowa w art. 2
ust. 3, uzyskany w toku kształcenia w systemie oświaty lub szkolnictwa
wyższego lub”

art. 2

dodać ust.5 do
art. 2

Należy zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów oraz
prawidłowy nadzór nad realizacją świadczeń opieki zdrowotnej
poprzez określenie minimalnych norm zatrudnienia dla danego
zawodu medycznego

Minister właściwy do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia
minimalne normy zatrudnienia, właściwe dla danego zawodu
medycznego, kierując się koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa
zdrowotnego pacjentów.

zmiana brzmienia

Projekt ustawy zakłada automatyczny wpis do rejestru zawodów
medycznych bez weryfikacji kwalifikacji. Należy doprecyzować,
że dyplom świadectwo lub inny dokument ma potwierdzać
kwalifikacje o których mowa w art. 2 ust. 3

Osoba wykonująca zawód medyczny, która spełnia warunki określone
w art. 2 ust. 1, pkt 1-4 oraz określone rozporządzeniem o którym
mowa w art. 2 ust. 3 podlega wpisowi do rejestru.

zmiana brzmienia

Świadczenia opieki zdrowotnej to pojęcie obejmujące zarówno
świadczenia zdrowotne jak również świadczenia towarzyszące.
Świadczeniem towarzyszącym jest np. wyżywienie w
podmiotach leczniczych.
Osoba wykonująca zawód medyczny zatrudniona na stanowisku
administracyjnym wg ustawy jest odpowiedzialna za
organizowanie lub nadzorowanie udzielania świadczeń opieki
zdrowotnej.

Zatrudnienie na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje
się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub
nadzorem nad udzielaniem
świadczeń opieki zdrowotnej;

Należy umożliwić zawodom medycznym uzyskiwanie
specjalizacji we właściwej dla swojego zawodu dziedzinie

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii
towarzystwa naukowego o zasięgu ogólnokrajowym, zrzeszającego
przedstawicieli danego zawodu medycznego, określi, w drodze
rozporządzenia, dziedziny dla danego zawodu medycznego oraz
dziedziny mające zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może
być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne.

art. 3 ust. 4

art. 10 ust 2
pkt 4

art. 18

dodać ust. 2
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art. 18

art. 15 ust. 1

art. 15 ust. 3

Treść uwagi

Uzasadnienie

Proponowane rozwiązanie

dodać ust. 3

Należy umożliwić dofinansowanie specjalizacji z budżetu
państwa dla zawodów medycznych objętych ustawą.
Biorąc pod uwagę istniejące zapisy o dofinansowaniu
specjalizacji dla wcześniej już uregulowanych zawodów
medycznych (np. fizjoterapeuta), brak takiego zapisu w
proponowanej ustawie będzie stanowić nierówne traktowanie
zawodów medycznych

Specjalizacja jest dofinansowywana ze środków publicznych
przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa, w ramach
posiadanych środków, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia
minimalnej liczby miejsc szkoleniowych dla zawodów medycznych o
których mowa w art. 1 ust.1 pkt1 , które mogą corocznie rozpocząć
specjalizację dofinansowywaną z tych środków. Specjalizacja jest
finansowana przez ministra właściwego do spraw zdrowia

Należy umożliwić zawodom uznanym za samodzielne
wykonywanie obowiązków wyłącznie pod nadzorem innej osoby
wykonującej ten sam zawód medyczny.
Pozostałe zawody medyczne (niesamodzielne) mogą wykonywać
czynności również pod nadzorem lekarza lub pielęgniarki

Osoba, która nie wykonywała zawodu medycznego przez okres dłuższy
niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierza podjąć jego
wykonywanie, jest obowiązana przez okres 6 miesięcy od dnia
podjęcia jego wykonywania, wykonywać czynności zawodowe pod
nadzorem innej osoby posiadającej co najmniej 5-letnie
doświadczenie zawodowe. Czynności zawodowe zawodów uznanych
za samodzielne nadzoruje inna osoba wykonująca ten sam zawód
medyczny. Czynności zawodowe zawodów niesamodzielnych
nadzoruje inna osoba wykonująca ten sam zawód medyczny, albo
lekarz albo pielęgniarka.

Należy umożliwić zawodom uznanym za samodzielne
wykonywanie obowiązków wyłącznie pod nadzorem innej osoby
wykonującej ten sam zawód medyczny.
Pozostałe zawody medyczne (niesamodzielne) mogą wykonywać
czynności również pod nadzorem lekarza lub pielęgniarki

W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu
epidemii osoba, o której mowa w ust. 1, jest obowiązana przez okres 3
miesięcy od dnia rozpoczęcia wykonywania zawodu, wykonywać
czynności zawodowe pod nadzorem innej osoby posiadającej co
najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe. Czynności zawodowe
zawodów uznanych za samodzielne nadzoruje inna osoba
wykonująca ten sam zawód medyczny. Czynności zawodowe
zawodów niesamodzielnych nadzoruje inna osoba wykonująca ten
sam zawód medyczny, albo lekarz albo pielęgniarka.

zmiana brzmienia

zmiana brzmienia

