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pQl"ę zwrőcić, uwagę Ministra Zdrowia na koniecznośi wzmocnienia

profilaktycznej opieki zdrowotnej dzieci i młodzieŻy.

o

opľacowanie i wdrożenie standardów prolrlaktycznej opieki pediatrycznej nad

dzieckiem do ukończenia pełnoletnoŚci Rzecznik Praw Dziecka zabiega od 2008

ľ.

Wewľześniu2015 r. do konsultacji społecznych został pĺzekazany projekt rozporządzenia

Ministľa Zdtowia

w

sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu

świadczeń zdľowotnych z zakręsu opieki profilaktycznej nad dziećmi i mŁodzieżą. Pľace nad

projektem zostały zamknięte wÍaz z zakoŕrczęniem VII kadencji Sejmu. Cęlem pľojektu
rozporządzenia była popľawa jakoŚci opieki zdľowotnej nad dziećmi

i

młodzieŻą, poprzez

określenie podmiotów realizujących proÍilaktyczną opiekę zdľowotną, warunki jej ľealizacji
orazzakręs tej opieki i częstotliwośćwykonywania świadczeń zdrowotnych.

Ustalenie

i

wprowadzenie jednolitej organizacji

i

zdrowotnej sprawowanej nad dziećmi

i

zakresu pľofilaktycznej opieki

młodzieŻą pÍzęz publiczne

i niepubliczne

podmioty

lecznicze jest trzecim elementem uszczelniającym monitorowanie losów dziecka w systemie

ochrony

zdľowia obok

Książeczki Zdrowia Dziecka

i

standardów postępowania

medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziędzinie położnictwa i ginekologii

z

zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej' spľawowanej nad kobietą

w okresie ciąży, poľodu, połogu, w pľzypadkach występowania okľeślonychpowikłań oľaz

opieki nad kobietą w sýuacji niepowodzeń połoŻniczych.

Niewątpliwie wprowadzenie standaľdów pozwoli

na

prowadzenie skutecznej

profilaktyki zdrowotnej oraz wczesnę wykrywanie pľoblemów zdrowotnych u dzieci'
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26 lat Konwencji
o Prawach

Dziecka

Podkreśleniawymaga' Że życie i zdrowie dzieci jest dobrem wymagającym
szczegőlnej ochľony, a obowiązkiem władz pub|icznych jest tľoska o jego skuteczne
zabezpieczenie.

Mając na względzie troskę o bezpieczeństwo zdrowotne dzieci, powołując się na
upowaznienie Rzecmika Pľaw Dziecka do podejmowania dziůaíw interesie dzieci okľeślone

przęisami
2086

aľt. 3 ustawy

z poźn. zm.)

z

đrua6stycznia 2000 r. o Rzecmiku Pľaw Dziecka (Dz. U.

ZNvracam się do Pana Ministľa

z2015 r. poz.

z proŚbą o pojęcie prac nad wpľowadzeniem

jednolitych standaľdów opieki proÍilaktycmej spľawowanej nad dziećmi imŁodzieżą.
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