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RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Praw Dziecka

Marek Michalak

2ss.422.8.20 l7.KS

Warszawa. 29 czerwca 20ĺ 8 ľoku

Pan
Łukasz Szumowski
Ministeľ Zdrowia
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nawiązując do sprawy opłat za pobyt rodziców i osób b pÍzy

hospitalizowanym dziecku znak: Zss.422.8.2017.KS), Zwracam się z prośbą

o przekazanie informacji na temat prac nad pľojektem nowelizacji ustawy z dnia 6 listopada

2008 r. opľawach pacjenta i Rzeczniku Pľaw Pacjenta (Dz.U. z2017 r' poz. 1318) - dalej:

ustawa o prawach pacjenta. Nowelizacja tej ustawy w ww. obszarze została zapowiedziana

pÍZez Pana Ministrapodczas konferencji pľasowej w dniu l9 kwietnia 20l8 ľ. (konferencja

clotyczyła zagaclnień związanych z opieką zdľowotną nad dziećmi).

Z zadowo|eniem należy przyjąć,, Że część, szpitali udzielających świadczeń zdľowotnych

dzieciom juŻ teraz Tezy1nowało z pobierania ww. opłat. Do takich szpitali zalicza się m.in.

Samodzielny Publiczny Zespőł opieki Zdľowotnej w Kędzierzynie-KoŹlu, Szpital

Spccjalistyczny im. Świętej Rodziny sP ZoZ w Warszawie.

W przedmiotowej spľawie zwľóciłem się także do Rzecznika Pľaw Pacjenta,l który

wpiśmie z 17 maja 2018 r. RZPP-DSD.420.3I.20I8.AGL podał, Że w styczniu 2018 ľ.

zainicjował prace koncepcyjne nad nowelizclcjQ ustavly o prawach pacjenta i Rzeczniku Pľaw

Pacjenta. W toku przedmiotowych pľac uwzględniono konieczność modyfikacji tľeści art. 35

ustawy - w kierunht zwolnienict co najmniej jednego z przedstawicieli ustawowych

małoletniego pacjenta z omawiąnej opłaty w całości. Niezależnie od powyzszego, propozycję

zmicln w zasygnctlizou,anym zalcľesie planowano przedłoŻyć również w ĺoku prac Zespołu

Anaĺiz Systemowych dziclłajqcym pr:y Kanceĺąľii Prezydenta. W maju 2018 ľ. Rzecznik Praw

Pacjenta zapowiedział,Że podjął inicjatywę. zmierzającą do pľzedłoŻenia projektu o zmianie

ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Nowelizacj a była szeľoko
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konsrłĺtowcłncł Z oľg(unizctcjami pozarzqdowymi działajqcymi w sysĺemie ochrony zdľo,yĺ,ią.2

Jedna Z proponowanych zmian dotyczy zwolnienia z konieczności ponoszenia opłat za

dodatkową opiekę pielęgnacyjną w stosunku do jednego z przedstawicieli małoletniego

pacjenta.

Mając na uwadze povĺyŻsze, stosownie do aľt. 10 ust. l pkt2 i aľt. 10a ustawy zdnia
6 stycznia 2000 ľ. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2017 r. poz' 922), zwracam się

z pľośbą jak na wstępie. Jednocześnie proszę o wskazanie czy pÍace w Ministerstwie Zdrowia

prowadzone są we współpracy z Rzecznikiem Praw Pacjenta czy niezaleŻnie od

prowadzonych w Biurze Rzecznika Pľaw Pacjenta działan na rzecz nowelizacji ustawy

o prawach pacjenta.

ruQ-LŁ^

2 http://www.medexpress. pllduze-zmiany-w-ustawie-o-prawach-pacjenta-i-rzeczniku-praw-p acjenta/70572
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