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RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzeczlrik Pľaw Dziecka
Marek Michaluk
Zss.42Ż.38.2017.EK

Pan

Maľek Kuchcĺński
Maľszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej
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po Zapoznaniu się z projektem ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej
sejmowy

nr

1813), pragnę zwrőcić, uwagę

na zagadnienie

(druk

zabezpieczenia potrzeb

zdrowotnych dzieci w ramach planowanej organizacji podstawowej opieki zdrowotnej.

Rzecznik Praw Dziecka wielokrotnie w wystąpieniach kierowanych do Ministra
Zdrowia wskazywałI, Że dziecko powinno mieć zapewnioną podstawową opiekę zdľowotną
świadczoną pÍZeZ pediatrę do uzyskania pełnoletności.Za takim rozwiązaniem przemawia

wiele argumentów, w tym

o

charakterze medycznym, społecznym

Taki pogląd jest zgodny ze stanowiskiem |ekarzy - pediatrów
Zapľoponowane

w

i

i

organizacyjnym.

Śľodowiska pielęgniaľek.

pľojekcie rozwiązania ogľaniczyłyobjęcie dziecka opieką pediatry

do ukończenia przez nie 7 roku życia. Trudno ztozumieć, kľyteľia wybľania tej cezury
wiekowej dziecka.

Po raz kolejny chcę pľzypomnieć, ze wielę schoľzeń u dzieci, w tym chorób
przewlekłych posiada odmienną dynamikę od przebiegu schoľzenia u osób dorosłych.
Ponadto Znaczący wpływ na kondycję zdľowotną człowieka dorosłego ma przebieg okresu

dojrzewania,

w tym jego

pľawidłowe monitorowanie. Wymaga ono posiadania wiedzy

o wcześniejszychokľesach stanu zdrowia

i

rozwoju dziecka. Taką wiedzę posiada |ekarz

pediatľa i to on powinien dokonywać oceny pľawidłowościľozwoju zdrowia dziecka do jego
pełnoletnoŚci'
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27 lat Konwencji
o Prawach

Dziecka
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Ponadto sygnalizuję, Że w docelowych rozwiązaniach zaproponowanych w projekcie
omawianej ustawy, tj. po 3lgrudnia Ż024 r' pielęgniaľka podstawowej opieki zdrowotnej nie
będzie musiała posiadać kwalifikacji

z pielęgniarstwa pediatľycznego. Jest to rozwiązanie

niekoľzystne poniewaz wiele zabiegów wykonywanych pÍZez pielęgniaľkę u dzieci wymaga
wiedzy i umiejętnoŚci z tego zakľesu.

Mając na wzglęđziedobro dzięci

i

konieczność zapewnienia

im

zdrowotnego

bezpieczenstwa, powołując się na upoważnienie Rzecznika Pľaw Dziecka do podejmowania

działan w interesie dzieci okľeślonepľzepisami art. 3, art. lOa

6
o

stycznia 2000
uwzględnienie

i

art.

ll

ustawy

z

dnia

r. o Rzeczniku Pľaw Dziecka (Dz. U. z 2017 r. poz' 922) proszę
pľzedstawionych pÍzeze mnie uwag. Pozwoli to na zagwarantowanie

bezpieczenstwa zdľowotnego najmłodszych Polaków popÍZez zapewnienie im na poziomie
podstawowej opieki zdrowotnej dostępności do lekaľza pediatľy.
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do wiadomości:

Pan dr Bartosz Aľlukowĺcz
Pľzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia
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