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Pani 
Urszula Szybowicz
Dyrektor Operacyjny 
Polskiej Federacji Szpitali
Szpital Bielański im.
ks. Jerzego Popiełuszki 

Szanowna Pani Dyrektor,

odpowiadając na pismo z dnia 19 stycznia 2021 r., przy którym przekazano uwagi do projektu 

rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji zawartych w Krajowej Bazie Urządzeń 

Radiologicznych, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.

Na wstępie należy wskazać, że uwzględniono uwagi zgłoszone do § 3 ust. 1 pkt 8, § 4 ust. 1 

lit. o, § 4 ust. 2 lit. k poprzez wykreślenie przepisu w brzmieniu: „datę wykonania aktualnych 

testów specjalistycznych”.

Jednocześnie uwzględniono propozycję doprecyzowania, § 3 ust. 1 pkt 9, § 4 ust. 1 pkt 1 lit. 

p, § 4 ust. 1 pkt 2 lit. l, poprzez wskazanie, że informacje dotyczące urządzeń radiologicznych 

obejmują „negatywny wynik testu specjalistycznego i podjęte środki naprawcze”. 

Konieczność uwzględnienia powyższej informacji w Krajowej Bazie Urządzeń Radiologicznych 

wynika z art. 33r ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe1 

zgodnie, z którym w Krajowej Bazie są przetwarzane informacje o urządzeniach 

radiologicznych, których dotyczyły negatywne wyniki testów, o których mowa w art. 33l ust. 15. 

Należy wskazać, iż uwzględnienie powyższej informacji w projektowanym rozporządzeniu nie 

nakłada nowych obowiązków na jednostki ochrony zdrowia, z uwagi na fakt, iż obowiązek 

przekazywania informacji o uzyskanych negatywnych wynikach testów specjalistycznych 

urządzeń radiologicznych oraz urządzeń pomocniczych i podjętych środkach naprawczych, 

został wskazany w art. 33l ust. 15 ww. ustawy2.   

1 Dz. U. z 2021 r. poz. 623 
2 Art. 33l ust. 15 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe Jednostka ochrony zdrowia 
przekazuje właściwemu organowi, który wydał zgodę na prowadzenie działalności związanej 
z narażeniem, o której mowa w art. 33p albo art. 33q, informację o uzyskanych negatywnych wynikach 
testów eksploatacyjnych w radioterapii lub testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych oraz 
urządzeń pomocniczych i podjętych środkach naprawczych, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
protokołów wyników tych testów.
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Pragnę nadmienić, iż propozycja usunięcia w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. a informacji zawartych w tiret 
10 i 11 oraz w § 4 ust. 2 pkt 2 lit. b informacji zawartych w tiret 9 i 10 projektowanego 

rozporządzenia odnoszących się do daty wykonywania aktualnych testów specjalistycznych 

i wyników testów eksploatacyjnych oraz ewentualnych środków naprawczych w przypadku 

cyklotronu lub syntetyzer produktów radiofarmaceutycznych, będących na wyposażeniu 

emisyjnego tomografu pozytonowego (PET), z uwagi na fakt, iż cyklotron i syntetyzer 

produktów radiofarmacutycznych nie są urządzeniami medycznymi (nie podlegają 

wymaganiom dotyczących wykonywania testów specjalistycznych) została uwzględniona.

 

Mając na uwadze wskazaną w ww. ustawie wytyczną do wydania przedmiotowego 

rozporządzenia tj. bezpieczeństwo pacjentów poddawanych medycznym procedurom 

radiologicznym, istotnym jest uwzględnienie  w Krajowej Bazie Urządzeń Radiologicznych, 

w ślad za dotychczasowymi regulacjami3, w przypadku gdy PET nie jest wyposażony 

w cyklotron lub syntetyzer produktów radiofarmaceitycznych, informacji obejmujących nazwy 

i adresy dostawców odpowiednio izotopów lub produktów radiofarmaceutycznych (§ 4 ust. 2 

pkt 2 projektu rozporządzenia). Nie sposób również podzielić stanowiska, iż z uwagi na fakt, 

że ww. dostawcy są każdorazowo wybierani w ramach postępowania zgodnie z ustawą Prawo 

Zamówień Publicznych i mogą często się zmieniać dane te będą z założenia nieaktualne.  

Zgodnie bowiem z art. 33j ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe 

w przypadku dokonania zmiany w ewidencji, o której mowa w art. 33j ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, 

jednostka ochrony zdrowia, w terminie 14 dni od dnia jej dokonania, informuje właściwy organ, 

który wydał zezwolenie na wykonywanie działalności związanej z narażeniem. 

Reasumując należy wskazać, iż uwzględnienie powyższych informacji w Krajowej 

Bazie Urządzeń Radiologicznych pozwoli na usprawnienie prowadzonego, przez organy 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej, nadzoru nad urządzeniami radiologicznymi, poprzez 

zgromadzenie w jednym miejscu wszystkich istotnych informacji o danym urządzeniu 

radiologicznym, przyczyniając się tym samym do wzrostu bezpieczeństwa pacjentów 

poddawanych medycznym procedurom radiologicznym.

Z poważaniem

Główny Inspektor Sanitarny

wz. Krzysztof Saczka

Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego
/dokument podpisany elektronicznie/

3 § 6 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie bazy danych 
urządzeń radiologicznych (Dz.U. Nr 59, poz. 366)
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