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UWAGI W RAMACH UZGODNIEŃ Z KOMISJĄ WSPÓLNĄ RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 
 

Informacja o projekcie: 

Tytuł 
Projekt roporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimlanych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność 
związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii i leczenia za pomocą 
produktów radiofarmaceutycznych 

Autor   Ministerstwo Zdrowia  

Projekt z dnia 12 lutego 2021 r. 

 
Informacje o zgłaszającym uwagi:   

Urząd ---------------------------------------- 

Organizacja samorządowa Związek Powiatów Polskich 

Osoba do kontaktu Patrycja Grebla - Tarasek 

e-mail biuro@zpp.pl 

tel. 18 477 86 00 

 
Uwagi: 

Lp. 

Część dokumentu, 
do którego odnosi 
się uwaga (np. art., 

nr str., rozdział) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 
stanowiska resortu 

1.  

§ 2 pkt 7 Połączenie podpunktów a i b w 
jeden punkt 7 o następującej treści - 
" Leczenia za pomocą produktów 
radiofarmaceutycznych, w 
przypadku leczenia chorób 
nowotworowych, chorób 
nienowotworowych i paliatywnego 
leczenia chorób nowotworowych 
obejmuje:" 

Po uwzględnieniu ewidentnych 
pominięć w podpunkcie b) oba 
podpunkty nie różnią się między 
sobą. 

  

2.  

§ 2. pkt 7 ppkt b Dodanie zapisu: Kamerę 
scyntylacyjna jednogłowicową, 
planarną lub rotacyjną. 

Kamera scyntylacyjna 
jednogłowicowa, wymagana w lit. b, 
może być planarna lub rotacyjna, co 
jest innym sposobem klasyfikacji. W 
przypadku leczenia chorób 
nienowotworowych lub 
paliatywnego leczenia chorób 
nowotworowych kamera wymagana 
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w ppkt b nie musi posiadać funkcji 
badania całego ciała.  

3.  

§ 2. pkt 7 ppkt b Dodanie do wyliczenia miernika do 
pomiaru aktywności 
radiofarmaceutyku przed podaniem 
pacjentowi 

Podanie produktów 
radiofarmaceutycznych pacjentowi 
musi być poprzedzone kontrolą 
aktywności radioizotopów, a więc w 
pracowni konieczny jest miernik do 
pomiaru aktywności 
radiofarmaceutyku przed podaniem 
pacjentowi 

  

4.  

§ 2. pkt 7 ppkt a  Dodanie zapisu: „osłony osobiste 
przed promieniowaniem 
jonizującym - o ile jest to wymagane 
dla ochrony radiologicznej 
personelu” 

W podpunkcie a narzuca się na 
pracownię konieczność posiadania 
osłon osobistych przed 
promieniowaniem jonizującym. Nie 
zawsze jest to konieczne, a według 
Ustawy Prawo Atomowe podlega 
ocenie inspektora ochrony 
radiologicznej i decyzji kierownika 
jednostki organizacyjnej. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


