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Interpelacja nr 22022



1.  

2.  

Interpelacja w sprawie zapewnienia obowiązkowego i 
bezpłatnego badania USG piersi dla każdej ciężarnej kobiety w 
pierwszym trymestrze ciąży

Szanowny Panie Ministrze!

Wspierając akcję „Ciąża nie chroni przed rakiem”, którą zainicjował Śląski Uniwersytet Medyczny wraz ze
Śląska Izbą Lekarską, apeluję do Pana Ministra o wprowadzenie odpowiednich zmian w przepisach dotyczących
standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej w zakresie świadczeń w opiece ambulatoryjnej nad ciężarną z dnia
16.08.2018 r. i uruchomienie przez Narodowy Fundusz Zdrowia środków na sfinansowanie tych badań.

W Polsce każdego roku na nowotwory piersi choruje 400 kobiet, które spodziewają się dziecka. Około 75
procent przypadków tego rodzaju nowotworu jest diagnozowanych dopiero po porodzie, a to w ogromnym stopniu
zmniejsza szansę tych kobiet na wyleczenie. Wprowadzenie obowiązkowego i bezpłatnego badania
ultrasonograficznego, zwłaszcza w pierwszym trymestrze ciąży, pozwoli na szybkie rozpoznanie choroby oraz
niezwłoczne wdrożenie leczenia przyszłych matek.

Wobec powyższego zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Czy i kiedy Ministerstwo Zdrowia przewiduje wprowadzenie odpowiednich zmian w przepisach dotyczących 
standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej w zakresie świadczeń w opiece ambulatoryjnej nad ciężarną?

Jaka wysokość środków finansowych zostanie przeznaczona przez Narodowy Fundusz Zdrowia na uruchomienie 
obowiązkowych badań USG piersi dla każdej ciężarnej kobiety w pierwszym trymestrze ciąży?

      

Z wyrazami szacunku,

Ewa Kołodziej

Poseł na Sejm RP
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