Warszawa, 17 listopada 2021

ZPN.050.159.2021
Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie z dnia 29 października 2021 r. złożone na 32.
posiedzeniu Senatu przez Pana Senatora Adama Szejnfelda, dotyczące jakości
żywienia pacjentów w publicznych podmiotach leczniczych, uprzejmie proszę o przyjęcie
poniższych wyjaśnień.
Uprzejmie informuję, że w ramach realizacji dwóch strategicznych dokumentów
rządowych - Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-20301 oraz Narodowego
Programu Zdrowia na lata 2021-20252 w Ministerstwie Zdrowia prowadzone są
zaawansowane prace nad określeniem norm żywienia w szpitalach.
Niezależnie od powyższego pragnę wyjaśnić, że aktualnie kontrole sanitarne w
szpitalach przeprowadzane są przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS)
zgodnie z rocznymi planami kontroli oraz Programem oceny stanu żywienia pacjentów
w szpitalach i zakładach opieki zdrowotnej na podstawie jadłospisów/posiłków, który
został opracowany we współpracy z ekspertami z Narodowego Instytutu Zdrowia
Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego oraz doświadczonymi
pracownikami

z

wybranych

stacji

sanitarno-epidemiologicznych.

Kontrole

przeprowadzane są również w każdym przypadku podejrzenia lub uzyskania informacji
o uchybieniach zagrażających zdrowiu lub życiu człowieka.
W przypadku stwierdzenia niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa
żywnościowego, organy PIS podejmują odpowiednie działania (nakładają mandaty,
wydają zalecenia pokontrolne oraz decyzje administracyjne) mające na celu
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wyeliminowanie nieprawidłowości. Natomiast oceny sposobu żywienia dokonywane
przez przedstawicieli PIS w nadzorowanych obiektach, w tym informacje o
stwierdzonych nieprawidłowościach - przesyłane są w formie pism intencyjnych do
dyrektorów obiektów oraz przedsiębiorców odpowiedzialnych za żywienie.
Oczekuję, że zdefiniowanie ogólnych standardów dotyczących żywienia pacjentów w
podmiotach leczniczych wpłynie korzystnie nie tylko na standard organizacyjny
jednostki, ale także skuteczność procesu leczniczego i dalsze zdrowienie pacjentów.

Z poważaniem,
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Waldemar Kraska
Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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