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Pan 
Prof. Zbigniew Religia  
Minister Zdrowia  

 
 

 

Dramatyczne doniesienia środków masowego przekazu dotyczące 

zagraŜających bezpieczeństwu zdrowotnemu naszych dzieci trudności 

pediatrycznego lecznictwa szpitalnego skłaniają mnie do zwrócenia się do Pana 

Ministra z apelem o podjęcie skutecznych działań umoŜliwiających personelowi 

medycznemu przywracanie zdrowia  i ratowanie Ŝycia dzieci wymagających 

hospitalizacji.  

 

Doniesienia mediów są w pełni uwiarygodnione informacjami pozyskanymi przez 

Rzecznika Praw Dziecka ze środowiska pediatrycznego. 

 

Wojewódzcy konsultanci ds. pediatrii z całego kraju oraz przedstawiciele 

Wojewódzkich Centrów Zdrowia Publicznego w trakcie zwołanej przeze mnie w 

trybie pilnym w dniu 26 stycznia 2007 narady, uznali Ŝe egzekucje komornicze 

zagraŜają działalności wielu oddziałów i szpitali pediatrycznych, stanowiąc realne 

zagroŜenie bezpieczeństwa zdrowotnego chorych dzieci  

 

W naradzie wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia na czele  

z wiceministrem Panem Markiem Grabowskim. 

 

Warszawa, 2 lutego 2007  r. 
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Wg najświeŜszych informacji wiemy, Ŝe z powodu egzekucji komorniczej zagroŜone 

jest funkcjonowanie Kliniki Hematologii i Onkologii Dziecięcej Akademickiego 

Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. 

 

Nowotwory są główną chorobową przyczyną zgonów dzieci  i młodzieŜy w wieku 

1-19 lat. ale jakość opieki medycznej w Polsce jest  dotąd w zasadzie 

porównywalna z poziomem leczenia w krajach bogatych. Te wysoką jakość opieki 

nad dziećmi z chorobą nowotworową zawdzięczamy systemowi postępowania 

medycznego wypracowanemu przez dziesiątki lat przez wybitnych specjalistów 

onkologii dziecięcej. 

O poprawie wyników leczenia świadczy obniŜanie się współczynników zgonów 

dzieci z powodu nowotworów .  

 

W Polsce istnieje 11 referencyjnych ośrodków regionalnych na bazie 19 klinik  

i oddziałów onkologii dziecięcej. Corocznie 2000 - 2200 dzieci   poddawane jest 

leczeniu przeciwnowotworowemu  a około 6000 dzieci   wymaga monitorowania 

stanu zdrowia.  

Oddziały onkologii dziecięcej w Polsce zapewniają dotąd chorym na nowotwory 

dzieciom w ciągu całej doby pełną, wielodyscyplinarną diagnostykę i leczenie, w 

tym pełnoprofilową chemioterapię, moŜliwość prowadzenia intensywnej 

chemioterapii oraz izolacji pacjentów w okresie neutropenii,  a takŜe 

monitorowanie pacjentów po zakończonym leczeniu.  

 

W oddziałach onkologii dziecięcej w Polsce stosowane są wszystkie dostępne 

obecnie w świecie  metody leczenia skojarzonego o udokumentowanej 

skuteczności.  

Potrzebny jest ciągły wysiłek organizacyjny na rzecz dalszej poprawy 

wczesnej wykrywalności nowotworów u dzieci, a takŜe na rzecz postępu  

 w leczeniu dziecka z chorobą nowotworową. 
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Dzisiaj jednak najpilniejszą potrzebą staje się  zapewnienie ciągłości  

finansowania procedur chemioterapii i leczenia wspomagającego  

w warunkach niezakłóconego funkcjonowania klinik i oddziałów onkologii 

dziecięcej.                                                                                                                                                   

 

Koszty wyleczenia dziecka z choroby nowotworowej wahają się od 50 000 zł  -  

300 000 zł  i obejmują koszty diagnostyki i monitorowania leczenia, dostępu do 

Ŝył centralnych, wysokodawkowej, wielolekowej chemioterapii oraz koszty 

leczenia wspomagającego, które ma na celu zapobieganie toksycznościom 

cytostatyków i późnym powikłaniom.  

Celem postępowania medycznego jest wyleczenie lub przedłuŜenie Ŝycia, oraz 

zapewnienie dzieciom i ich rodzinom , moŜliwego do osiągnięcia poziomu jakości 

Ŝycia. 

 

Jako Rzecznik Praw Dziecka przyjmuję z ogromnym bólem i troską obecną 

dramatyczną sytuację cięŜko chorych dzieci, ich rodziców, całego personelu 

medycznego.  

 

WyraŜam przekonanie, iŜ sytuacja w lecznictwie pediatrycznym zarówno we 

Wrocławiu, jak i w całej w Polsce, zostanie poddana pogłębionej analizie 

Ministerstwa Zdrowia a podjęte w jej wyniku działania zapewnią chorym 

dzieciom stosowny poziom bezpieczeństwa zdrowotnego. 

 
 
 
 
 


