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W nawiązaniu do pisma znak: ZSS.422.8.2017.KS, z dnia 6 grudnia 2017 r., w sprawie 

podjęcia działań  związanych z występującymi problemami w pobycie rodziców 

(opiekunów prawnych/ osób bliskich) przy dziecku w trakcie jego hospitalizacji, proszę  

o przyjęcie poniższych informacji. 

W odniesieniu do kwestii dotyczącej przeprowadzenia analizy stopnia wdrożenia przez 

podmioty lecznicze wymogów określonych dla oddziałów dziecięcych, w szczególności 

określonych w ust. 8 części V załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać  

pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność  leczniczą  (Dz. U. poz. 

739), uprzejmie informuję, że Ministerstwo Zdrowia dysponuje jedyne zbiorczymi danymi 

dotyczącymi liczby: 

podmiotów wykonujących działalność  leczniczą  objętych programami dostosowania 

do ww. wymagań  (3217 podmiotów), 

podmiotów, które dotąd (z końcem roku upływa termin na dostosowanie) nie 

zrealizowały tych programów (1461 podmiotów). 

Z ww. danych wynika, że ponad połowa podmiotów objętych programem w całości (tzn. 

także w zakresie wymienionego na wstępie wymagania) go zrealizowała i spełnia 

wszystkie wymagania rozporządzenia. 
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Podmioty, o których mowa w pkt 2 mogły do końca 2017 roku wystąpić  do organów 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej o wydanie opinii o wpływie niespełniania ww. wymagań  

na bezpieczeństwo pacjentów 

Zgodnie, bowiem z art. 3 ustawy z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2010) wprowadzono zmiany umożliwiające 

organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wydanie opinii o wpływie niespełniania 

wymagań, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2100, z późn. zm.), na bezpieczeństwo pacjentów. Zatem 

ustawodawca dostrzegając problem z możliwościami podmiotów leczniczych 

dotyczącymi ograniczeń  infrastrukturalnych w zakresie dostosowania do wymogów 

określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać  pomieszczenia i urządzenia 

podmiotu wykonującego działalność  leczniczą  uznał, iż  nie we wszystkich podmiotach 

leczniczych wprowadzenie tych wymagań  będzie w całości możliwe, co nie wyklucza 

dalszej działalności tych podmiotów, o ile nie będzie to miało wpływu na bezpieczeństwo 

pacjentów. Tym samym przesłanką  wiodącą  jest bezpieczeństwo pacjentów, co może 

„ograniczyć" w pewnym stopniu realizację  niektórych praw pacjentów, w tym przypadku 

opiekunów prawnych małoletnich. Wartością  nadrzędną  jest bezpieczeństwo pacjenta. 

Ponadto, infrastruktura takich szpitali (często budowanych kilkadziesiąt lat temu, często 

mieszczących się  w budynkach zabytkowych), nie zawsze pozwala na zapewnienie 

właściwych warunków pobytu rodzicom dzieci. Jak wynika chociażby ze sprawy, która 

była podstawą  do Pana wystąpienia, kierownicy takich podmiotów leczniczych zmuszeni 

są  do dokonywania wyborów pomiędzy zapewnieniem godnych warunków rodzicom 

dzieci, a zapewnieniem właściwych warunków pobytu dzieci jak i możliwie największej 

liczby łóżek dla nich. 

Odnosząc się  do kwestii kontroli uprzejmie informuję, iż  Ministerstwo Zdrowia podejmuje 

interwencje kontrolne dotyczące małoletnich, a tym samym stara się  reagować  

na docierające do Ministerstwa Zdrowia sygnały o nieprawidłowościach 

w funkcjonowaniu konkretnych podmiotów leczniczych, zlecając w takich przypadkach 

w trybie ustawy o działalności leczniczej, kontrole, czego przykładem są  rokrocznie 

publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej wyniki zleconych kontroli. Mając 

na względzie dużą  liczbę  podmiotów leczniczych udzielających świadczeń  zdrowotnych 

szpitalnych z zakresu pediatrii i neonatologii nie jest możliwe coroczne sprawdzenie ich 

wszystkich w trybie kontrolnym. 
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Biorąc pod uwagę  tak dużą  liczbę  podmiotów leczniczych, w których hospitalizowane 

są  dzieci, wskazanie przez Pana konkretnych podmiotów leczniczych, które w jego opinii 

działają  w powyższym zakresie niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

umożliwiłoby podjęcie ze strony Ministerstwa Zdrowia właściwych działań, czy 

to poprzez zwrócenie się  do podmiotów tworzących takich jednostek, o przeprowadzenie 

postępowania wyjaśniającego (kontroli) w ww. sprawie, czy też  podjęcie samodzielnie 

czynności weryfikacyjnych. Należy jednak wskazać, iż  przeważająca większość  z tych 

podmiotów to podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami, zatem posiadające 

właściwe organy nadzoru (podmioty tworzące), które są  również  organami administracji 

publicznej. To na tych organach w pierwszej kolejności ciążą  obowiązki w zakresie 

nadzoru nad podmiotami (art. 121 ustawy o działalności leczniczej) — uprawnienia 

nadzorcze takiego podmiotu tworzącego są  znacznie szersze (co do zakresu i kryteriów 

ingerencji w podmiot nadzorowany) niż  uprawnienia kontrolne Ministra Zdrowia. 

W odniesieniu do kwestii ujednolicenia kwot pobieranych przez podmioty lecznicze opłat 

z tytułu kosztów tzw. opieki pielęgnacyjnej, wydaje się, iż  sprawą  powinien zająć  się  

przede wszystkim Rzecznik Praw Pacjenta, który może w celu ochrony zbiorowych praw 

pacjentów inicjować  właściwe postępowania. Jednakże ustalenie stałej opłaty 

dla wszystkich podmiotów leczniczych na terenie całego kraju, nie wydaje się  właściwe 

ze względu na to, - że ponoszone koszty chociażby eksploatacji -mediów są  inne 

w każdym mieście, województwie, co nie byłoby współmierne względem innych 

podmiotów leczniczych. 
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