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Waľszawa, 05 pażdziernika 2017 roku

RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rz.'czllik Pralr Dziecka
'|ĺurt'k \ĺic'llĺlluk
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Pan

Anclrzej Jacyna

p.o. Prezesa
Narodowego Fundus zu Zdrowia
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rŇ zarĐZnanlu Sle
nred1'cznej. która lr'eszla

Jo,

zrr'iazanianri rł' zakresie oľgalrizacji nocnej i świątecznejopieki

l

rr'zl'cie

października 2017 ľ.. pľagllę zrł'ľócićuwagę na pľoblem

nierrĺstarczajacego zabezpieczenia potrzeb zdrorvotnych dzieci,
p(r\\a'zsz) ch zmian

po

wprowadzeniu

organizacljnl'ch.

Rzecznik Prarr' Dziecka konsekrventrlie. od lat podtľzymuje pogląd. Że dziecko
rľ prz1'padku zachororrania porr-inno mieć Zag\\'arantorł'anr'dostęp do lekaľza pediatry.
Za takim rozrr iazaniem przenrarł'ia

rr

iele

argumentór.r'. przede wszystkim ten

ĺr charakterze med\.czn1'ĺn. ale rórr'nież te o charakterze społeczn\/m i organizacyjrrym. Nocna

i śrriateczna opieka nred1'czna stanorr'i cześćpodstarrovr'ej opieki zdrowotnej" chociaż posiada

cech1 pomoc) doraŹnej. ()znacza to. Ze udzielanie pomoc}' medycznej w poľZe nocnej lub

rr'dni śrr'iateczne porr'inno b1'ć zapeu,nione przez lekaľza. który- na co dzíen zajmuje się
leczeniem dzieci.

\\'iele schorzeń u dzieci. \\'t\'m chorób przerł'lekłl'ch posiada odmienną dynamikę od
przebiegu schorzenia u osób dorosłych. Rozrł,ój cłrorobv częSto ma gwałtowny przebieg
i dlatego t},m bardziej

t\: doraŹnej pomoc)l dziecku wymagane jest doświadczenie

pediatryczne.

Rzecznik

o

z

niepokojern przyjmuje informacje.

śrł,iadczenienocnej

i

ze ptzy

podpisywaniu umów

św'iątecznejopieki nie będzie pľomowane zatľudnienie lekarzy

pediatrórr popÍzez prz1.znanie

\^'

postępowaniu konkursowym dodatkowych punktów. Takie

ľozwiązanie nier.vątpli'ur'ie ułatił'ikieľownikonr placówek medycznych uzyskanie kadry
lekarskiej do pracy

w

nocnej

i

świątecznej opieki zdrowotnej, jednak

nie

zapewni

bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci, czego Rzecznik Praw Dziecka nie moŻe zaakceptować.
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lirt Konrvencji

o Pľarł'ach Dziecka

Mając na rł,zględzie dobro dzieci

i

konieczność zapew'nienia

im

zdľowotnego

bezpieczeńst'wa. powołując się na upoważnienie Rzecznika Praw Dziecka do podejmowania

działan rr' interesie dzieci określoneprzepisami art. 3 ustawy

cl Rzeczniku Praw' Dziecka (Dz. l_l.

z

z

dnia 6 stycznia 2000

r.

2017 r.. poz' 922), pľoszę o dokonanie analizy

przedstarrionej problemat1'ki oraz ľozw'aŹenie podjecia działań. któľe w' sposób ľzeczywisty

zabezpiecą bezpieczeństrr'o zdrorvotne dzieci
medycznej.
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lnłodziezl.

r.r'

trocnej

i

świątecznej opiece
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