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Na podstawie art. 31a ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze Êrodków publicznych (Dz. U.
z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z póên. zm.2)) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Ustala si´ nast´pujàce priorytety zdrowotne:

1) zmniejszenie zachorowalnoÊci i przedwczesnej
umieralnoÊci z powodu:

a) chorób naczyniowo-sercowych, w tym zawa∏ów
serca i udarów mózgu,

b) nowotworów z∏oÊliwych,

c) przewlek∏ych chorób uk∏adu oddechowego;

2) ograniczenie skutków urazów powsta∏ych w wyni-
ku wypadków, w szczególnoÊci poprzez skutecznà
rehabilitacj´ osób poszkodowanych;

3) zapobieganie, leczenie i rehabilitacja zaburzeƒ
psychicznych;

4) zmniejszenie przedwczesnej zachorowalnoÊci
i ograniczenie negatywnych skutków przewlek-
∏ych schorzeƒ uk∏adu kostno-stawowego;

5) zwi´kszenie skutecznoÊci zapobiegania chorobom
zakaênym i zaka˝eniom;

6) ograniczanie szkód zdrowotnych spowodowa-
nych:

a) spo˝ywaniem alkoholu,

b) u˝ywaniem substancji psychoaktywnych,

c) paleniem tytoniu;

7) przeciwdzia∏anie wyst´powaniu oty∏oÊci i cukrzy-
cy;

8) ograniczanie skutków zdrowotnych spowodowa-
nych czynnikami szkodliwymi w Êrodowisku pracy
i zamieszkania;

9) poprawa jakoÊci i skutecznoÊci opieki zdrowotnej
nad matkà, noworodkiem i dzieckiem do lat 3;

10) zapobieganie najcz´stszym problemom zdrowot-
nym i zaburzeniom rozwoju fizycznego i psycho-
spo∏ecznego dzieci i m∏odzie˝y obj´tych obowiàz-
kiem szkolnym i obowiàzkiem nauki oraz kszta∏cà-
cych si´ w szko∏ach ponadgimnazjalnych do ich
ukoƒczenia;

11) rozwój opieki d∏ugoterminowej, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem kompensowania utraconej
sprawnoÊci;

12) poprawa jakoÊci i skutecznoÊci opieki geriatrycz-
nej nad pacjentem w wieku podesz∏ym.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Zdrowia: w z. J. Szulc
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 21 sierpnia 2009 r.

w sprawie priorytetów zdrowotnych

———————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225,
poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237,
poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120,
Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97,
poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918 i Nr 118,
poz. 989.




