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Warszawa, 06lutego 2017 roku

RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Pľaw Dziecka
Marek Michalak
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Konstanty Radziwiłł
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sýuacji dzieci pľzebywających na leczeniu w szpitalach i wniosków

Na skutek

ich rodziców o inteľwencję Rzecznika Pľaw Dziecka, pragnę zwrőcić, uwagę Pana Ministra na
pľoblematykę pobieraniapľzez szpitale opłatza pobyt przy łőżku chorego. obecnośćrodzica
bądŹ innej bliskiej dziecku osoby przy łőżku szpitalnym jest gwarantowana małym pacjentom

w art. 33 ust.

l i

aľt. 34 ust. 1 ustawy

z

dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i

Rzeczniku Praw Pacjenta(Dz.U. z2016 r. poz.186, zpożn. zm.).
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związku Z powyższym szpital ma obowiązek ľespektować wskazane prawa

pacjenta i umożliwiać jego kontakt z bliskimi. Korzystanie ztego prawa jest szczególnie

waŻne w przypadku pacjentów małoletnich, kiedy to spľawowanie opieki' zwłaszcza

pfzez rodziców, uzasadnione jest wiekiem pacjenta. W wielu szpitalach ľodzice muszą

uiścićopłatę za całodobowy pobyt rodzica przy łőŻku małego pacjenta. opłaty te są
tőŻne, jedne szpitale pobierają kilka, inne kilkanaście złotych. Wyjątek stanowi pobyt
matki karmiącej po porodzie, gdzie dziecko pozostaje jeszcze w szpitalu z przyazyn
zdľowotnych. Wysokośó opłaty jest ustalana w opaľciu o art. 35 ust. 1 ustawy o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przez kierownika podmiotu leczniczego, stosownym
zar ządzeniem we wnę

o ile w

tr

zny m.

świetle obowiązujących przepisów prawnych, pľaktyka pobieľania przez

szpitale opłat za pobyt rodziców z đzięckiemna oddziale jest zgodna z powołaną wyŻej
ustawą, tym nie mniej, przyłączając się do uwag zgłaszanych przez rodziców małych
pacjentów, wyraŻam opinię, Że rodzic nie powinien płacić za pobyt
swoim chorym dziecku.
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27 lat Konwencji
o Prawach

Dziecka

w szpitalu pľzy

Wobec powyższego, mając na względzie dobro dzieci, powołując się na
upoważnienie Rzecznika Pľaw Dziecka do podejmowania działafi w interesie dzieci
określone przepisami art.3' l0a

Dziecka (Dz. U.

z

i ll

ustawy

2015 r., poz.2086,

zdnia6

stycznia 2000 ľ. o Rzeczniku Pľaw

z pőŹn. zm.) proszę o rozwaŻenie możliwości

wprowadzenia odpowiednich zmiaĺ legislacyjnych do ustawy z dnia ó listopada 2008 r. o

prawach pacjenta
związanych
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Rzeczniku Prąw Pacjenta umoŹliwiających nieponoszenie opłat

realizacją prawa dziecka w szpitalu do osobistego kontaktu

bliskimi i dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.
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