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Szanowny Panie Marszałku, 
 
W ramach toczącej się debaty w środowisku pediatrycznym i w środkach masowego przekazu  nad 

dalszymi losami Szpitala Dziecięcego im. J. Korczaka, która to placówka od 2003 roku funkcjonuje 

jako Ośrodek Pediatryczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika, pragnę 

zwrócić uwagę Pana Marszałka na pomijane zwykle, takŜe  w opracowaniach Departamentu 

Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, aspekty wiąŜące się z ograniczaniem 

liczby łóŜek, oddziałów i szpitali pediatrycznych.  

 

Wprawdzie wieloletnia tradycja Szpitala Dziecięcego im. J. Korczaka, jego usytuowanie, znakomita 

kadra, uznane osiągnięcia w przywracaniu chorym dzieciom zdrowia i ratowaniu ich Ŝycia, a takŜe 

szczególne potrzeby populacji wieku rozwojowego w Łodzi,  stanowią niezwykle istotne przesłanki 

na rzecz utrzymania i rozwoju tej placówki( szerokie uzasadnienie znajduje się w innych, znanych 

Panu Marszałkowi wystąpieniach Rzecznika Praw Dziecka), to za równie istotne naleŜy uznać 

argumenty odnoszące się bezpośrednio do bezpieczeństwa zdrowotnego populacji objętej opieką 

szpitala pediatrycznego.  

 

W moim głębokim przekonaniu, wspartym opiniami wybitnych specjalistów w dziedzinie pediatrii, 

dyscyplin pokrewnych oraz zdrowia publicznego, bezpieczeństwo zdrowotne dzieci 

zamieszkujących rejon szpitala, dzieci korzystających ze świadczeń ambulatoryjnych                      

oraz dzieci hospitalizowanych w tym Ośrodku wynika z jego roli ochronnej i wyrównującej szanse 

zdrowotne dzieci na poziomie opieki podstawowej, a takŜe ze znaczenia szpitala w zapewnieniu 
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dzieciom bezpieczeństwa epidemiologicznego, zwłaszcza w zakresie prewencji zakaŜeń 

szpitalnych.  

Tych dwu niezwykle waŜnych aspektów opieki nad dziećmi nie da się zapewnić bez 

umoŜliwienia Szpitalowi Dziecięcemu im. J. Korczaka, dalszego, niezakłóconego 

funkcjonowania w obecnych zabudowaniach. 

 

1. Rola Szpitala Dziecięcego im. J. Korczaka dla bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci                

w rejonie. 

W obecnie sytuacji organizacyjnej ochrony zdrowia Szpital umoŜliwia zapewnienie chorym 

dzieciom pełnego dostępu do wysokokwalifikowanej, całodobowej pomocy pediatrycznej  

usuwając w ten sposób zagroŜenia związane z niedostatkami opieki podstawowej.  

Jak wiadomo, wyłączenie pediatry z podstawowej opieki zdrowotnej i powierzenie wyłącznie 

lekarzom rodzinnym opieki medycznej,  w sposób znaczący  pogorszyło jakość opieki 

profilaktyczno – leczniczej nad dziećmi. Doceniając waŜną rolę lekarzy rodzinnych, naleŜy 

zrozumieć ich rozterki w udzielaniu pomocy najmłodszym podopiecznym. Lekarze rodzinni,  

z obawy przed wielką odpowiedzialnością merytoryczną, moralną i prawną, między innymi  

z powodu specyfiki chorób wieku dziecięcego, trudności diagnostycznych, moŜliwości 

gwałtownego, zagraŜającego Ŝyciu pogorszenia stanu zdrowia dziecka, mimo początkowo 

niewielkich symptomów klinicznych, często kierują dzieci do szpitalnych poradni i izby 

przyjęć.  

 

Nie podejmując w niniejszym wystąpieniu szerszej dyskusji na temat przyczyn tego zjawiska 

pragnę z naciskiem podkreślić, iŜ dzięki istnieniu Szpitala Dziecięcego im. J. Korczaka dzieci , 

których wiele wywodzi się z rodzin upośledzonych socjalnie, mają zapewniony stosowny 

poziom bezpieczeństwa zdrowotnego. Jest to unikatowa i niezwykle poŜyteczna rola tej 

placówki, która w ten sposób choć w części wypełnia lukę, jako powstała w wyniku likwidacji 

w 1999 roku nadzoru merytoryczno – organizacyjnego prowadzonego przez Specjalistyczny 

ZOZ nad Matką i Dzieckiem. Tej roli w Ŝadnej mierze nie zastąpią oddziały przeniesione  

do WSS im. M. Kopernika. 

 

2. Rola Szpitala Dziecięcego im. J. Korczaka dla bezpieczeństwa epidemiologicznego 

dzieci. 

Zdaniem specjalistów zakaŜenia w zakładach opieki zdrowotnej stanowią powaŜne wyzwanie 

epidemiologiczne w Łodzi. ZakaŜenia szpitalne w znacznym stopniu zwiększają 

zachorowalność, śmiertelność i koszty leczenia chorych a zapobieganie i ograniczanie częstości 
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tych zakaŜeń pozostaje często poza wpływem personelu medycznego i wymaga stosownych 

działań ze strony administracji i organów załoŜycielskich szpitala.  

W dotychczasowej praktyce jednak najczęściej ten aspekt odpowiedzialności jest pomijany. 

Ostatnio cały kraj był zbulwersowany epidemią na oddziale szpitala im. Madurowicza w Łodzi 

w 2002 roku, która pociągnęła za sobą śmierć kilkunastu noworodków. Nie ulega wątpliwości, 

Ŝe konieczne jest wszechstronne postępowanie wyjaśniające wszystkie uwarunkowania  

i przyczyny tej tragedii, takŜe te, które wynikają  z zaniechań regionalnej polityki zdrowotnej 

wobec dzieci i pociągnięcie do odpowiedzialności wszystkich winnych a nie tylko osób 

bezpośrednio opiekujących się dziećmi.  

 

Jako Rzecznik Praw Dziecka poczuwam się do moralnego i prawnego obowiązku 

udzielenia merytorycznego wsparcia organom władzy sądowniczej ale takŜe do podjęcia 

wszelkich moŜliwych działań w celu wyciągnięcia odpowiednich wniosków                                    

i niedopuszczenia do tego typu tragicznych wydarzeń w przyszłości. 

  

Niestety, takie niebezpieczeństwo naleŜy uznać, moim zdaniem,  za realne w sytuacji 

postępującej destrukcji funkcjonowania Szpitala Dziecięcego im. J. Korczaka                                

i przenoszenia kolejnych oddziałów do WSS.  

 

Dlatego pozwalam sobie przedstawić Panu Marszałkowi szerszą argumentację na rzecz 

powstrzymania tych, zagraŜających zdrowiu i Ŝyciu dzieci, działań. 

 

Po pierwsze w Łodzi istnieje problem hospitalizacji dzieci na oddziałach                                

dla dorosłych. Polskie Towarzystwo Chirurgii Dziecięcej wskazuje na coraz częstszą praktykę 

hospitalizowania dzieci na oddziałach internistycznych dla dorosłych, a takŜe                               

na przeznaczonych dla pacjentów dorosłych oddziałach chirurgii, urologii, ortopedii, 

neurochirurgii, laryngologii, neurologii, okulistyki. Taka praktyka moŜe sprzyjać występowaniu 

zakaŜeń szpitalnych u dzieci.  

 

Po drugie ryzyko zakaŜenia szpitalnego jest znacznie większe  w warunkach 

wieloprofilowego szpitala wojewódzkiego niŜ w zlokalizowanym w systemie pawilonowym 

ośrodku pediatrycznym. Trudno sobie wyobrazić moŜliwość spełnienia podstawowych 

wymogów organizacyjnych gwarantujących skuteczną sterylizację ( przy pełnej walidacji  

procedur), właściwą organizację izb przyjęć, poradni przyszpitalnych,  ciągów 

komunikacyjnych, pralni, kuchni, zabezpieczenia pomieszczeń przeznaczonych dla chorych 

dzieci i tych części szpitala, z którymi dziecko moŜe mieć styczność.  
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Po trzecie z danych raportów GIS wynika, Ŝe w Polsce wykonuje się za mało badań 

mikrobiologicznych. Taka sytuacja rodzi trudności w doborze antybiotykoterapii celowanej  

i zagraŜa bezpieczeństwu leczonych w szpitalu dzieci, ze względu na nieznajomość czynników 

etiologicznych zakaŜeń oraz ognisk epidemicznych. Szczególny niepokój budzi mała liczba 

badań mikrobiologicznych wykonywanych w oddziałach zabiegowych - oddziałach 

chirurgicznych, połoŜniczo-ginekologicznych,  a takŜe w oddziałach pediatrycznych,  

w których często dochodzi do zakaŜeń szpitalnych. Epidemiolodzy alarmują,  Ŝe w ramach 

źle pojętej oszczędności, menedŜerowie szpitali rezygnują z finansowania laboratoriów 

mikrobiologicznych, co jednak powoduje zwiększenie wydatków na antybiotyki i podnosi 

ryzyko błędnych rozpoznań. 

 

Po czwarte istotnym czynnikiem ryzyka są wielołóŜkowe sale. Udokumentowano, Ŝe istnieje 

trzykrotnie wy Ŝsze ryzyko zakaŜenia szpitalnego, gdy dziecko przebywa w sali 4-osobowej, 

niŜ w sali 1-2 osobowej. 

 

Po piąte, biorąc pod uwagę stosunkowo częste obecnie występowanie zawleczeń wirusa polio   

do krajów, w których udało się uprzednio przerwać transmisję dzikich szczepów, naleŜy liczyć 

się   z moŜliwością zawleczenia polio takŜe do Polski. Wprawdzie odsetek dzieci w 2. r.Ŝ. 

zaszczepionych pełnym cyklem szczepień podstawowych wynosił w województwie łódzkim 

powyŜej wymaganego progu 95%, to analiza stopnia wykrywalności ostrych poraŜeń wiotkich 

(opw) wskazuje, Ŝe w 2005 r. odnotowano szczególnie niską wykrywalność opw  

na terenie aŜ ośmiu województw, w tym łódzkiego.  

Stąd teŜ, zamiast stałego procesu ograniczania moŜliwości hospitalizacji dzieci                       

w Łodzi, konieczne jest wzmocnienie współpracy pomiędzy ośrodkami hospitalizującymi 

dzieci z ostrymi poraŜeniami wiotkimi i Państwową Inspekcją Sanitarną .  

 

Jak wynika z przytoczonych danych, sytuacja w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego                        

i epidemiologicznego dzieci w Łodzi jest niekorzystna, szczególnie w grupie dzieci młodszych.  

 

Forsowanie znacznego ograniczenia dostępności do opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej                  

i stacjonarnej szczególnie w stosunku do dzieci i młodzieŜy zagroŜonych marginalizacją lub 

wykluczeniem społecznym, jest zdaniem Rzecznika Praw Dziecka sprzeczne z interesem 

bezbronnych dzieci. 
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W trosce o Ŝycie i zdrowie  najmłodszych apeluję do Pana Marszałka o powstrzymanie 

podjętych decyzji o przenoszeniu kolejnych oddziałów ze Szpitala Dziecięcego im. J. Korczaka 

do WSS im. M. Kopernika do czasu pełnego rozpatrzenia przedstawionych  w niniejszym 

piśmie argumentów.  

 

Ze swej strony proponuję jak najszybsze osobiste spotkanie w celu omówienia wszystkich 

okoliczności sprawy.  

Ufam, Ŝe kierujemy się tymi samymi motywami aksjologicznymi, które uwzględniają dobro 

powierzonych naszej opiece dzieci. Dlatego wyraŜam przekonanie iŜ naleŜy wszystko dla 

przywrócenia pełnej funkcji i wsparcia wyspecjalizowanych oddziałów dziecięcych oraz 

reaktywacji Szpitala im. J. Korczaka w Łodzi. Jeszcze raz wyraŜam absolutny sprzeciw wobec 

łączenia oddziałów pediatrycznych Szpitala Korczaka z oddziałami i lecznictwem dorosłych  

w Szpitalu im. M. Kopernika. 

 
 


