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Szanowny Panie Ministrze,
nawiązując do pisma z dnia 16 grudnia 2020 r., znak: IV.7020.4.2014.MK, dotyczącego
uregulowania zasad przeprowadzania badań genetycznych, uprzejmie proszę
o przyjęcie poniższego.
Tak jak było wskazywane w poprzednich pismach, prace w zakresie uregulowania zasad
przeprowadzania badań genetycznych w resorcie zdrowia prowadzone są od kilku lat.
Przy szerokiej współpracy środowiska naukowego lekarzy i naukowców specjalizujących
się w dziedzinie badań genetycznych, a pod kierunkiem poprzedniego Konsultanta
krajowego w dziedzinie genetyki klinicznej, prof. dr hab. Marii Sąsiadek, powstał projekt
ustawy pod roboczym tytułem ustawa o testach genetycznych wykonywanych u
człowieka. Przedmiotowy projekt co do zasady wypełnia postulaty środowiska
medycznego oraz uwzględnia zarzuty ujęte w Raporcie NIK Bezpieczeństwo Badań
Genetycznych (LWA.430.002.2018), w tym kwestie związane
pobierania

materiału

biologicznego,

właściwej

jego

z bezpieczeństwem

interpretacji

poprzez

profesjonalizację personelu i właściwy standard laboratoriów genetycznych, włączenia
do procesu przeprowadzania testów genetycznych lekarzy specjalistów oraz
psychologów, wprowadzenia możliwości bezpieczeństwa przeprowadzania testów na
życzenie (bez skierowania lekarza) i wreszcie wprowadzenia administracyjnego nadzoru
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i kontroli nad działalnością wykonywania testów genetycznych sprawowanej przez
ministra właściwego do spraw zdrowia, jak również wprowadzenia centralnego rejestru
wszystkich podmiotów uprawnionych do przeprowadzania testów genetycznych na
terytorium Polski.
Jednocześnie informuję, że z uwagi na wprowadzenie w ubiegłym roku stanu epidemii
związanej z COVID-19 i skupieniem pracy resortu na działaniach z nim związanych,
prace nad projektem ustawy o testach genetycznych wykonywanych u człowieka zostały
chwilowo wstrzymane. Niemniej jednak projekt został przedłożony do opinii obecnemu
Konsultantowi krajowemu w dziedzinie genetyki klinicznej, prof. dr. hab. Andrzejowi
Kochańskiemu, który wskazał na zasadność zmiany w niektórych aspektach. Zasadność
tych zmian popiera również Ministerstwo Zdrowia.
W związku z powyższym, aktualnie trwają prace nad zmianą niektórych kwestii ujętych
w projekcie, dotyczących m.in. podmiotu sprawującego nadzór i kontrolę nad
działalnością związaną z wykonywaniem testów genetycznych w Polsce.
Przedkładając powyższe, pragnę wyrazić pełne zrozumienie dla wagi poruszanego
problemu w kierunku ostatecznego uregulowania tej ważnej sfery ochrony zdrowia.
Jednocześnie zapewniam, że resort zdrowia dołoży wszelkich starań, aby tak długo
wyczekiwany projekt ustawy regulujący zasady przeprowadzania badań genetycznych
został przyjęty przez Parlament obecnej kadencji.
Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
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