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Pan

Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,

Niniejszym przekazuję odpowiedź do oświadczenia złożonego przez Senatora 

Krzysztofa Kwiatkowskiego podczas 8. Posiedzenia Senatu RP w dniu 30 marca 

2020 roku, przekazanego przez Marszałka Senatu RP pismem z dnia 7 kwietnia 2020 

roku nr BPS/043-08-221/20.

Niezaprzeczalnie dla zarządzania i planowania wszelkich działań w systemie ochrony 

zdrowia niezbędna jest wiedza o kadrze medycznej. W związku z tym, uprzejmie 

informuję, że Minister Zdrowia zbiera dane dotyczące systemu ochrony zdrowia. Wynika 

to z jego zakresu obowiązków, w który wchodzi m.in. nadzór nad wykonywaniem 

zawodów medycznych oraz ogólnie opracowanie programu polityki zdrowotnej.

W celu zapewnienia skutecznego narzędzia planowania właściwej dostępności do 

świadczeń opieki zdrowotnej Ministerstwo Zdrowia regularnie od 2015 roku 

przygotowuje dokument pt. Mapy potrzeb zdrowotnych. 

Jest to narzędzie, które nie tylko zbiera dane i je analizuje, ale również określa 

zapotrzebowanie na świadczenia opieki zdrowotnej. Zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Zdrowie z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zakresu treści map potrzeb 

zdrowotnych (Dz.U. 2015 poz.458) jednym z obszarów ujętych w ww. dokumencie są 

zasoby kadrowe - liczba lekarzy z poszczególnych dziedzin medycyny, pielęgniarek 

i położnych.
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Na potrzeby przedmiotowych analiz wykorzystywane są następujące zbiory danych:

1. Centralny Wykaz Pracowników Medycznych 

2. Rejestr lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne

3. Centralny Wykaz Ubezpieczonych 

4. Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 

5. Rejestr REGON.

Wszelkie analizy i zestawienia dot. kadry medycznej – zarówno w kwestii liczby, jak 

i zapotrzebowania - są także konsultowane z Konsultantami Krajowymi. 

Mapy potrzeb zdrowotnych – w tym analiza kadry medycznej - są regularnie 

aktualizowane; zostały również opublikowane w aplikacji webowej Bazy Analiz 

Systemowych i Wdrożeniowych https://basiw.mz.gov.pl oraz na stronie projektu 

http://mpz.mz.gov.pl/ .

Wyrażam nadzieję, że niniejsza odpowiedź wyczerpuje w sposób satysfakcjonujący 

wszelkie wątpliwości.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Sławomir Gadomski

Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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