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RZECZPOSPOTITA POLSKA
Rzecznik Praw Dziecka
Mctrek Michalak
Zss.422.8.20t7 .KS

Pan
Konstanty Radziwiłł

MĺnisteľZdrowia

zwracam się do Pana

e)

fuĺrl >

\ĺ-/r.^ a.

pľośbąo podjęcie działan związanych z występującymi

problemami w pobycie rodziców (opiekunów prawnych/osób bliskich) przy dziecku,
w tľakcie jego hospitalizacji. Rzecznik Pravĺ Dziecka nadal obsenvrrje występujące tľudności
w pełnym ľealizowaniu tego waŹnego z punktu widzenia dobľa dziecka uprawnicnia.

Wynika to z jednej stľony z takich uwaľunkowań jak możliwościorganizacyjne

-

podmiotu |eczniczegq czy tľudnościfinansowe podmiotów leczniczych

co determinuje

z kolei niemożnośĆ,zapewniania warunków do rea|izacji np. całodobowego pobyu rcdzica

przy dziecku w szpitalu.

Z

đrugiejstľony z informacji dostępnych Rzecznikowi wynika,

że niektóľe szpitale niekiedy w pewien sposób utľudniają pobyt ľodziców na oddziałach
dziecięcych, czy teŻ pobierają opłaty za rea|izację pľaw pacjenta, o któľych mowa w art. 33

ust. 1

i

34 ust. 1 ustawy

z

dnia 6listopada 2008 r. oprawach pacjenta iRzeczniku Pľaw

Pacjenta (Dz.U. z2017 r. poz.1318; zwanej dalej: ustawa o pľawach pacjenta) w wysokości

niewspółmiernej do poniesionych pľzez szpital kosztów np. 10

zł za dobę za możliwość

rozłoŻenia przez rodzicawłasnej karimaty na podłodz e przy łőżku dziecka.

l

Innymi tľudnościamisygnalizowanymi pÍzęz rodzicőw l osoby bliskie są m.in.

:

1) drastyczne ograniczenie godzin odwiedzin pľzykładowo do 3 godzin na dobę2 bez uwzględniania wieku

i

potrzeb dzieci znajdujących się na oddziale (w tym

bľak możliwościwiz5Ąy u dziecka ponizej
w godzinach poza W znaczoĺymi w

re

l

roku życia matki kaľmiącej piersią,

gul aminie

o

ddzi ału) ;

lhttps://kobieta.onet.pl/dziecko/nratka-spala-w-szpitalu-na-podlodze-zeby-moc-byc-przy-kilkunastomiesiecznym-synutakielv 3z0ť73?utm_source:onetsg_Íb&utln_medium:social&utm_campaign:onetsg_fb
zss.441. t 144.20t7
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28 lat Konwencji
o Prawach Dziecka

2)

brak warunków do pobytu osoby bliskiej przy dziecku (zapewnienieptzez podmiot

leczniczy np. tylko jednego krzesła dla odwiedzających w kilkuosobowej sali dla
małoletnich pacjentów)'

Podmiot leczniczy udzielający stacjonamych i całodobowych świadczeńzdľowotnych
ma obowiązek zapewnić w pieľwszej kolejności właściwewarunki pobytu i leczenia pacjenta.
Jednak jest takze prawnie zobligowany do zapewniania warunków pobytu także dla rodziców

lub opiekunów dziecka. Art. 22 ust' 1 ustawy

z

dnia 15 kwietnia 2011

r' odziałalności

leczniczej (Dz. U. z2016 r' poz. 1638, z pőŹn. zm.) stanowi, ze pomieszczenia iurządzenia

podmiotu wykonującego działalność|eczniczą odpowiadają wymaganiom odpowiednim

do

rodzaju wykonywanej działalności|eczniczej otaz zakresu udzielanych świadczeń

zdľowotnych. Zgodnie z ust. 8 częściY załącznika nľ 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia

z dnia 26 czetwca Ż012 r. u, spľawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać
pomieszczenia i urzqdzenia podmiotu wykonujqcego działąlnośćleczniczq (Dz. U. poz.739)

w oddziale dziecięcym zapewnia się dodatkowe łőŻka w pokojach dzieci lub w odľębnym
pomieszczeniu przeznaczone dla rodziców lub opiekunów đziecka.W związku z art. 207
ust. 1 ustawy

o działalnościleczniczej podmiot wykonujący działalność,Ieczniczą w dniu

wejściaw Życie ustawy, niespełniający wymagań, o których mowa w aľt. 22 ust' 1, dostosuje

pomieszczeniaiurządzenia do tych wymagań do dnia 3l grudnia 2017

Z

r.

punktu widzenia dobra dziecka, moŹliwośćzagwarantowania mu możliwie

najczęstszych

i

nieorganicznych kontaktów

z

i

osobami bliskimi jest zasadna

poŻądana.

W ocenie Rzecznika Pľaw Dziecka optymalną sytuacją byłoby, aby najpőźniej do 31 grudnia

2017

r. wszystkie podmioty lecznicze

posiadające oddziały dziecięce mogły zapewnić

warunki do pobytu przy pacjencie (w tym takze w nocy). Jednak chociażby wyniki kontroli

Najwyższej Izby Kontľoli w zbieŻnym obszarze (Informacja NIK
pt.

o

wynikach kontroli

,,opieka okołoporodowa na oddziałach położniczych'' Pll5l065 czerwiec 2016

wskazują,

że

dostosowanie pomieszczeń oddziałów dziecięcych

do

r.)

dyspozycji

ww. rozporządzeniamoże okazai się trudne do osiągnięcia w najbliższym czasie.

Zdając sobie Sprawę

z

problemów organizacyjnych, kadľowych

i

Íinansowych

podmiotów leczniczych Rzecznik uwaŻa, Że co najmniej kwestia pobierania adekwatnych
opłat od rodziców powinna być juŻ teraz szczególnie monitorowana pÍzez właściwedo tego
organy.

Pacjent podmiotu leczniczego wykonującego działa|nośĆ,|eczniczą
stacjoname

i

całodobowe świadczenia zdtowotnę w rozumieniu przepisów

2

w

rodzaju

o działalności

leczniczej3 ma prawo do kontaktu m.in. osobistego z innymi osobami.a

Ma też prawo

do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.s ograniczenia w rea\izacji tych praw
z

wynikają

art. 5 ustawy o prawach pacjenta. Dodatkowa opieka pielęgnacyjna sprawowana np. przez

ľodzica nie moŻe być, utożsamiana Zwręczaniem peľsonelu szpitala wpielęgnowaniu
czy udzielaniu świadczen zdrowotnych małoletniemu pacjentowi. Stanowi to jednak waŻny
element dochodzenia dzięcka do zdrowia. obecnoŚi rodzica i jego opieka wpływa bowiem na

niwęlowanie strachu

i

obaw dziecka związanych

z

pobytem

w

szpitalu' Jest również

niezwykle waŻnaw przypadku dzieci przewlekle i terminalnie chorych.

Upľawnienie podmiotu leczniczego wykonującego działalność|eczniczą w rodzaju
stacjonarne

i

całodobowe świadczenia zdtowotne do pobieľania opłaty rekompensującej

koszty związane z realizacją prawa pacjenta do poszanowania Życia prywatnego i ľodzinnego
nie jest nowym uľegulowaniem. Rozwiązanie to funkcjonuje już od wielu lat (poprzednio tę

kwestię regulował art. 19 ust' 3 pkt 1

i2

oraz ust. 46 ustawy z dnia 30 sierpnia

l99l

r.

o zakładach opieki zdrowotnej - juz nieobowiązującej). obecnie, na podstawie art. 35 ustawy

o prawach pacjenta, pacjent ponosi koszty realizacji praw' o któľych mowa w art. 33 ust.

iart.34

1

ust. 1, jeżeli realizacja tych praw skutkuje kosztami poniesionymi przez podmiot

leczniczy wykonujący działalność,lecznicząw ľodzaju stacjoname i całodobowe świadczenia
zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalnościleczniczej. Wysokośćtakiej opłaty ustala

kierownik podmiotu, uwzględniając rzeczywiste koszty realizacji ww.

praw.

Informacja o wysokoŚci opłaty oraz Sposobie jej ustalenia jest jawna i udostępniana w lokalu

zakładu|eczniczego podmiotu. Dodatkowa opieka pielęgnacyjna spľawowana przez osobę

bliską nad pacjentem nie jest bowiem świadczeniem opieki zdrowotnej i jako taka (poza
jednym wyjątkiem

-

tj. świadczeniami towarzyszącymi hospitalizacji dziecka w kľótkim

czasie po poľodzie, tzw.przedłuŻona hospitalizacja matki karmiącej pieľsią z powodu stanu

zdrowia dziecka) nie moŻe być finansowana Ze śľodkówpublicznych.
Jeślizatem przebywanie osób bliskich ptzy pacjencie powoduje dla szpitala dodatkowe
Na podstawie art' l ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 20l l r' o dzialalności |eczniczej za dzialalnoścíleczĺiczą
w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne bez b|iższego określeniarozumie się działalnośćleczniczą
3

w rodzaju świadczeníaszpitalne, jak i działalnośćleczniczą w ľodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotnę inne
niż szpitalne.
a

art. 33 ust. I ustawy o prawach pacjenta

5

an. 34 ust.

6

A.t' l9

ĺ ustawy o prawach pacjenta
ust. 3 pkt l i 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej stanowił, że w zakładach opieki zdrowotnej przeznaczonych

dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych pacjent miał prawo m.in. do dodatkowej

opieki pielęgnacyjnej spľawowanej pľzez osobę bliską lub inną osobę wskazaną pÍzez siebie: kontaktu osobistego.

telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewr'ątÍZ. Stosownie do art. 19 ust. 4 tej ustawy koszty realizacji
uprawnień wymienionych w ust. 3 pkt l i2 nie mogły obciązać zakładu opieki zdrowotnej (przepis ten wszedł w Życie l5
stycznia 1992ĺ.).

3

koszty (związane. zkorzystanięm z łożka,pościeli,odzieŻy ochľonnej, mediów' wyżywienia
itp.) to ponosi je _ jeślichodzi o dziecko

- przedstawiciel

ustawy. Szpital moŻe, ale nie musi

pobierać opłat. Przepisy prawa nie przewidują mozliwości pobieľania opłaty Za samą
obecność np. ľodzicőw przy choľym dziecku, ponieważ nie

w

kaŻdym pľzypadku taka

obecnośćpowoduje koszty dla podmiotu leczniczego. Przepisy stanowią jedynie, że koszty

realizacji uprawnienia pacjenta do dodatkowej opieki nie mogą obciąŻać, tego podmiotu.

Kieľownik np. szpitala moŻe ustalić opłatę za przebywanie ľodzicőw przy dziecku tylko
wtedy, kiedy wynikają ztego dla tego podmiotu dodatkowe koszty, przy czym uwzględniać

może vĺyłącznierzeczywiste poniesione koszty' Zatem podmiot nie może naliczać opłaty
większej niz ľealnie poniósł, np. w związku z pobýem rodzica pĺzy dziecku. Ztego wynika,
Że niezgodne z przepisami jest też pobieranie opłat w wysokości przewyŻszającej rzeczywiste

koszty np. pobytu opiekuna dziecka w oddziale.

W tym miejscu

przywołaĆ, na|eŻy takze dokument, któľy choć nie stanowi źrődła

obowiązujących przepisów prawa to jest istotny đ|arozpatrywanego zagadnienia. Euľopejska
Kaľta Praw Dziecka w Szpitalu stanowi, Że Dzieci powinny mieć prav,o do tego, aby cały czas

przebywali razem

z nimi

w

szpitalu rodzice lub opiekunowie. Nie powinno być zadnych

ograniczeń dlą osób odwiedzajqcych

-

bez u,zględtł ną wiek dziecka. Rodzicom naĺeży

stwąrzać v,arunki pobytl.l w szpitalu rązem z dzieckiem, należy ich zachęcać i pomagać im
w

pozostawaniu przy dziecku. Pobyt rodziców nie powinien narążąć ich na dodatkowe koszty

Iub utľatę zarobków. Aby mogli oni uczestniczyć w opiece nad dzieckiem, powinni być na
biezqco informou,ani o sposobie postępou,ania i zachęcani do aktywnej współpracy.

Wobec powyższego, działając na podstawie art' l0a i aľt. 11 ustawy z đnia6 stycznia

2000 ľ. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U.
o przekazanie stanowiska Ministra Zdrowia

z 2017 r' poz. 922), zwracam się z prośbą
w przedstawionej sprawie oraz informacji,

czy resoľt zdrowia przepľowadzałlub planuje pľzeprowadzić, ana|izę stopnia wdrozenia przez

podmioty |ecznicze wymogów określonych dla oddziałów dziecięcych,

w

szczególności

okĺeślonychw ust. 8 częściY załącznika nľ 1 do rozporządzenia w sprawie szczegółowych
y,ymagań, jakim powinny odpov,iadać pomieszczenia
dzi ałąlność l e czni czq'

4

i

urzqdzenia podmiotu wykonujqcego

Proszę także o wskazanie czy były już prowadzane lub są planowane działania,
o których mowa w aľt. 118-l197 ushwy

o działalnościleczniczej,mające na celu weryfikację

pľoblemu będącego przedmiotem wystąpienia.

brr^a-r'/ú

7 Ministeľ właściwydo spľaw zdrowia
ma prawo przeprowadzania kontľoli podmiotów leczniczych pod
względem zgodnościZ prawem |ub pod względem medycznym. Minister właściwydo spraw zdľowia moŻe
zlecić, przeprowadzenie takiej konĺoli:
l) wojewodom;
2) konsultantom kľajowym, o których mowa w ustawię z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach
w ochronie zdrowia;
3)

jednostkom oľganizacyjnym podległym lub nadzorowanymprzeztego ministra.

5

