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Pani
Justyna Duszyńska
Sekretarz Komitetu Rady Ministrów
do spraw Cyfryzacji

Szanowna Pani Sekretarz,
w związku ze zgłoszonymi uwagami do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia
w sprawie Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych, będącego przedmiotem
rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, uprzejmie informuję, co
następuje:
W odniesieniu do uwag Rządowego Centrum Legislacji (zgłoszonych przy piśmie z dnia
12 kwietnia br., znak: RCL.DPG.555.609/2017):
a) w zakresie uwagi zgłoszonej w pkt 1, odnoszącej się do przepisu o wejściu
w życie, zawartego w § 7 projektu rozporządzenia i propozycji rozważenia
wprowadzenia stosownych regulacji przejściowych, uprzejmie informuję, że
obecnie toczą się prace mające na celu uzgodnienie ostatecznego brzmienia
analogicznych przepisów w odniesieniu do skierowanego do rozpatrzenia przez
Komisję Prawniczą projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie
Ogólnopolskiego

Rejestru

Ostrych

Zespołów

Wieńcowych.

W

związku

z powyższym przepisy przedmiotowego rozporządzenia zostaną odpowiednio
zmienione, po zakończeniu ustaleń w odniesieniu do projektu rozporządzenia

Ministra Zdrowia w sprawie Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów
Wieńcowych;
b) w odniesieniu do uwagi zgłoszonej w pkt 2, odnoszącej się do konieczności
weryfikacji danych, o której mowa w § 5 ust. 2 projektu rozporządzenia
i propozycji rezygnacji z przedmiotowej regulacji, zdaniem projektodawcy uwaga
ta nie zasługuje na uwzględnienie.
W ocenie projektodawcy przepis § 5 ust. 2 stanowi wykonanie delegacji
ustawowej w zakresie wskazania sposobu przekazywania danych albowiem
sposób przekazywania danych implikuje weryfikację danych przekazywanych do
Krajowego

Rejestru

Operacji

Kardiochirurgicznych

dokonywaną

przez

usługodawców oraz podmiot prowadzący ten rejestr raz na 6 miesięcy.
Weryfikację danych przekazywanych do rejestru należy traktować jako swoisty
element sposobu przekazywania danych do rejestru mający kluczowe znaczenie
dla prawidłowego i efektywnego funkcjonowania rejestru.
Ponadto należy mieć na uwadze, iż weryfikacja danych zarówno przez
usługodawców jak i przez podmiot prowadzący rejestr poprzedza za każdym
razem (co 6 miesięcy) wykonywanie raportów „Kardiochirurgia Polska”
półrocznego i rocznego. Wynika to z dbałości o jakość danych użytych do analiz
zawartych w raportach.
Mając na uwadze powyższe, utrzymanie tej regulacji należy uznać za
uzasadnione i mieszczące się w delegacji ustawowej.
Z poważaniem,
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Janusz Cieszyński
Podsekretarz Stanu
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Załącznik:
Tabelaryczne zestawienie uwag wraz ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia.
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