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RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Praw Dziecka
Maľek Michaĺak
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Konstanty Radziwiłł

Minĺster Zdrowia
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uwagę Pana Ministra na zagadnienie

niskiej wyceny

świadczeń zdrowotnych dla dzieci. Wcześniejsze wystąpienia RzecznĹka Praw Dziecka

były bądź poświęcone w całościsprawie wyceny
..)', bądż dotyczyły określonych zagadnień takich jak:

dotyczące powyższego tematu
świadczeń (30 kwietnia 2013

finansowanie specjalistycznych szpitali pediatrycznych

wycena świadczeń zdrowotnych

w

(l7

października 2012 r.),

stomatologii (24 lutego

20l5 r.),

psychiatrii

(17 listopada 2015 r.), zbyt niska wycena jednodniowych hospitalizacji w pediatrii
(31 maľca 2016 r.)2.

w

wystąpieniach poświęconych ochronie zdrowia dzieci wielokľotnie

podkľeślałem,że dziecko jest pacjentem szczególnym.

odľębnośćdziecka jako pacjenta wynika z cech, mających żrődła w poziomie jego

rozwoju, ograniczonego poziomu percepcji rzeczywistości oraz możliwości
komunikowania się z otoczeniem. Ponadto tempo zmian zachodzących w oľganizmie
dziecka zarőwno w procesie rozwoju choľoby, jak i procesie zdľowienia jest inne niż
u dorosłego. W związku z tym wycena świadczeń zdľowotnych dla dzieci musi ten fakt
uwzględniać.
Następstwem powyzszego jest wyľaŹna zaleŻnośćmiędzy efektywnym lęczeniem

dzieci,

a

odpowiednio wysokimi środkami finansowymi

na nie
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przeznaczonymi.

Bardzo istotnym elementem tego zagadnienia jest adekwatna do rzeczywistych kosztiw
wycena poszczegőlnych procedur medycznych stosowanych u dzieci. Bľak takiej wyceny

skutkuje wciąŻ traktowaniem placówek medycznych dla dzieci jako kosztochłonnych
i nieopłacalnych, ze wszystkimi niekorzystnymi tego następstwami.

Mając na względzie dobro dzieci, w tym zapewnienie im

zdľowotnego

bezpieczenstwa, powołując się na upowaznienie Rzecznika Praw Dziecka do podejmowaĺria
działań w interesie dneci okľeśloneprzepisami art.3 oraz aľt. 10a ustawy

z drua6

styczrua 2000 r.

o Rzecmiku Pľaw Dzieck a (Dz. U ' z 2015 Í. poz' 2086 z pőźn. zm.) ZwÍacaÍn się do Paĺra Ministľa

o infoľmację o aktualnym stanie ďZ]ałańpodejmowanychnarzecz urealnienia wyceny świadczeń
zdrowotnych dla dzieci i przewidywanego terminu ich zakończenia.
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