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Wielce Szanowny Panie Ministrze!

Pozwalam sobie zwrócić się do Pana Ministra w sprawie konieczności 
zaadresowania potrzeb żywieniowych pacjentów onkologicznych w ramach prac nad 
projektem ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej1 (dalej: „Projekt ustawy”), który 
przewiduje przeorganizowanie systemu leczenia onkologicznego, zwiększenie jakości 
oraz skuteczności diagnostyki i terapii pacjentów onkologicznych.

Problem ten został mi zasygnalizowany przez: Stowarzyszenie na Rzecz 
Żywienia Medycznego w Polsce, Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, 
Dojelitowego i Metabolizmu, Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego oraz Polskie 
Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci, które przyjęły Stanowisko w sprawie 
konieczności zaadresowania potrzeb żywieniowych pacjentów onkologicznych w ramach 
prac nad projektem ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. W ramach niniejszego 
dokumentu ww. podmioty zaapelowały o rozszerzenie Projektu ustawy o regulacje 
mające na celu uregulowanie problemu leczenia żywieniowego pacjentów 
onkologicznych, w szczególności poprzez:

 doprecyzowanie zasad przeprowadzania przesiewowej oceny stanu 
odżywienia oraz pogłębionej oceny żywieniowej, w tym wskazanie, że ocena 
stanu odżywienia powinna być dokonania po raz pierwszy na etapie diagnostyki 
pogłębionej;

1 Numer UD 303 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.
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  nałożenie bezpośredniego obowiązku odnotowywania wyników ww. 
badań w dokumentacji medycznej; 

 zobowiązanie podmiotów wykonujących działalność leczniczą do 
zapewnienia pacjentom leczenia żywieniowego adekwatnego do 
potwierdzonego stanu klinicznego. 

W powyższym Stanowisku przedstawiony został syntetyczny opis 
proponowanych zmian oraz wskazane zostało szczegółowe uzasadnienie dotyczące 
konieczności wprowadzenia do uregulowań określonych modyfikacji. Ponadto 
załącznikiem do Stanowiska jest propozycja poprawki, której uwzględnienie pomoże 
zapewnić odpowiednią, kompleksową terapię dla pacjentów onkologicznych. 
Jednocześnie z przekazanych mi informacji wynika, że powyższe dokumenty zostały 
przedłożone m. in. Panu Ministrowi Waldemarowi Krasce – Podsekretarzowi Stanu w 
Ministerstwie Zdrowia. 

Wyrażam nadzieję, że uwagi te znajdą odpowiednie odzwierciedlenie w 
ostatecznym brzmieniu Projektu ustawy, który przyczyni się do optymalnego 
rozwiązania realizującego w najwyższym stopniu interes pacjentów.

W świetle powyższego, działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 
lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627, ze zm.), 
przedstawiam Panu Ministrowi powyższe uwagi z uprzejmą prośbą o uwzględnienie 
ich w toku procesu legislacyjnego.

Z wyrazami szacunku

Marcin Wiącek

Rzecznik Praw Obywatelskich
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