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w 2008 r. Rzecznik Praw Dziecka rozpoczý działania na rZęcZ wdľożenia standaľdów

profilaktycznej opieki pediatrycznej nad dzieckiem do osiągnięcia pełnoletności. W efekcie

tych działań we wrześniu 2015 r. do konsultacji społecznych został przekazany pľojekt

rozpoľzc1dzenia Ministra Zdrowicl w sprawie standaľdów postępowania medycznego przy

udzielaniu świcdczeń zdrowotnych z zakľesu opieki pľofilakĺycznej nad dziećmi i młodziezq

(dalej projekt). Standardy te zostały opracowane w Instýucie Matki i Dziecka i uzyskały

akceptację Polskiego Towaľzystwa Pediatrycznego.| Prace nad' projektem zostały przęrwane

wraz Zzakonczeniem VII kadencji Sejmu. Celem projektu była poprawa jakoŚci opieki

zdrowotnej nad dziećmi i młodzieŻą, poprzez okręślenie podmiotów realizujących

pľofilaktyczną opiekę zdrowotną, warunki jej realizacji, a także zakľes tej opieki

i częstotliwość wykonywania świadczen zdtowotnych. Rzecznik Praw Dziecka widział
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i widzi potrzebę, by ustalenie i wpľowadzenie jednolitej organizacji i zakresu pľofilaktycznej

opieki zdľowotnej Sprawowanej nad dzięćmi i młodzieŻą pÍZeZ publiczne i niepubliczne

podmioty lecznicze, stanowiło trzeci element uszczelniający system monitorowania losów

dziecka w ochronie zdrowia - obok Ksiązeczki Zdľowia Dziecka i załoŻen okľeślonych

w ówczesnych standardach postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń

zdrowotnych z zakresu opieki okołopoľodowej sprawowanej nad kobietą w okľesie

ťlzjologicznej ciąŻy, ťtzjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem.

Wprowadzenie standardów pediatrycznych miało pozwolić na prowadzenie skutecznej

profilaktyki zdrowotnej oraz wczesne wykľywanie problemów zdrowotnych u dzieci' Życie

i zdľowie dzieci jest dobrem wymagającym szczególnej ochľony' a obowiązkiem władz

publicznych j est tľoska o j ego skuteczne zabezpieczenie.2

Z informacjiprzekazanych Rzecznikowi pruez Ministra Zđrowia w 20l7 r.3 na temat

omawianego projektu' wynika' Żę został on przekazany do uzgodnień międzyresortowych

i konsultacji publicznych we wrześniu Ż015 r. opinie i uwagi do pľojektu zgłosiło wówczas

l39 podmiotów' Jak wskazał Sekľetarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia: Ana\iza

pľzekazanych opinii i stanowisk wykazała, ze część opiniodawców wyraziła poparcie dla

wpľowadzenicl przepisów w zaproponowanym kszĺałcie, część zaś w sposób zdecydowany

opowiedziała się przeciwko oĺĺreśląniu stąndąrdów postępowania medycznego w aktach

prawnych. Z uwagi na przewidyvany brak mozliwości uzyskania konsensusu pomiędzy

środowiskiem lekarzy rodzinnych i lekarzy pediatrów oraz niemozność wypľacowania

rozwiqzań opýmalnych dĺa wszystkich podmiotów, podjęto wówcząs decyzję o rezygnacji

z dulszego procedowania projektu w opracowąnym ksztclłcie. Dodątkowo, zą decyzjq

o wstrzymaniu prac nad projektem przemctu,iał olcľeślony przez Kierownictwo Minisĺerstwą

Zdrowia w dniu 3 grudnia 20]5 r. pľiorytet "ĺ4/zmocnienie pozycji lekąľzą ľodzinnego" oraz

decyzja o powołaniu zespołu do przygotowania załozeń ustawy o podstawowej opiece

zdrowotnej. Pľzyjęto, że przepisy ustawy powinny określić, między innymi, zakľes oraz

organizację profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodziezq i będq one stanowić

podstawę do prac nad nowymi ľozwiqzaniami w ým zalłesie'

Delegacja ustawowa umożliwiająca podjęcie pľac legislacyjnych nad okľeśleniem

w drodze rozporząđzenia standardów postępowania medycznego pÍzy udzielaniu świadczeń

zdrowotnych z zakresu opieki proťrlaktycznej nad dziećmi i młodzieŻą była okľeślona

2 Pismo Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdĺowia z 28 listopada 2016 r' ZSS.422.48.20l6'JWj 
Pismo MDP'0'73'49.20 l ó.WS
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w art. Ż2ust.5 ustawy zdnia 15 kwietnia 2011 r. o dziąĺąĺności ĺeczniczej (Dz'U.zŻ016r'

poz' l638). Bľzmienie tego pľzepisu zostało znowelizowane w czerwcu Ż016 r. W wyniku tej

zmiany wprowadzono upoważnienie do wydania pfzez ministľa właŚciwego do spraw

zdrowia standaľdów organizacyjnych opieki zdrowotnej w wybranych dziedzinach medycyny

lub w okľeślonych podmiotach wykonujących działalność Ieczniczą. Wskazane standaľdy

wydaje się w celu zapewnienia odpowiedniej jakości świadczeń zdrowotnych. W związku

z tym dalsze pľocedowanie projektu sÍało się niemożliwe. także z uwagí na brak podstawy

prawnej.

Niezależnie od powyŻszego, 1 lipca 2017 r' weszły w Życie pľzepisy ustawy z dnia

9 maľca Ż0I7 r. o zmianie ustawy o świądczeniach opieki zdrolvotnej finansowanych ze

środków publicznych (Dz.U. 2017 poz' 759), któľe dają Ministrowi Zdľowia możliwość

ogłaszania w dľodze obwieszczenia zalecen postępowania dotyczącego diagnostyki i lęczenia

w zakĺesie świadczeń finansowanych ze śľodków publicznych, odľębnie d|a poszczególnych

dziedzin medycyny' opracowanych przez odpowiednie stowarzyszenia.a W związku z tym

Ż5 paŹdziernika 20l7 r'5 Rzecznik zwrócił się do Ministra Zdrowia z ptośbą o przekazanie

informacji, czy do Ministerstwa wpłynęły zalecenia dotyczące pľofilaktycznej opieki

pediatrycznej nad dzieckiem ofaz czy prowadzone są prace nad przygotowaniem obwieszczeń

w zakresie dotyczącym diagnostyki i leczeni a dzieci. W odpowiedzió Minister Zdrowia

poinformował, Że dotychczas nie wpłynął w tej sprawie Żadęn wniosek towaľzystw

naukowych o zasięgu kĺajowym, zrzeszających specjalistów w dziedzinie medycyny mającej

zastosowanie w leczeniu dzieci.

W jednej z odpowiedzi7 Minister Zdrowia wskazał, Że w przypadku procedur

medycznych w proťrlaktycznej opiece zdľowotnej nad dziećmi i młodzieŻą, wŁaściwymi

podmiotami do przygotowania ľekomendacji będą Polskie Towarzystwo Pediatryczne oraz

Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej.

o Art. l 1 ust. 3 ustawy o świadczeniach stanowi, że ministeľ właŚciwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii
Agencji, moŻe ogłosić, a w zakresie diagnostyki mającej na celu rozpoznanie nowotworu złoŚliwego lub
miejscowo złośliwego, zwanej dalej ''diagnostyką onkologiczną", ileczenia mającego na celu wyleczenie tego
nowotworu, Zwanego dalej ''leczęniem onkologicznym'', ogłasza, w drodze obwieszczenia, zalecenia
postępowania doýczące diagnostyki i leczenia w zakľesie Świadczeń finansowanych ze środków publicznych,
odrębnie dla poszczególnych dziedzin medycyny, opľacowane pľzez odpowiednie stowarzyszenia będące
zgodnie z postanowieniami ich statutów towarzystwami naukowymi o zasĺęgu kĺajowym, zrzeszające
specjalistów w danej dziedzinie medycyny.
' Zss.ą22.s0.20l6.KS
u Pismo z 6 grudnia 2Ol7 r. MDL.073 .44.20 I 7.JKO
t Pismo MDP.073.49.20 l6.WS

3



Maj ąc na uwadze powyŻsze, na podstawie art. 1 0a ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2000

ľ. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz.U.zŻ017 r.poz.922),zwtacanr się zuprzejmą pľoŚbą

o podjęcie anaIizy mozliwości wspólnego opracowania standaľdów pľofilaktycznej opieki

pediatľycznej nad dzieckienr.
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