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Pani 

Marek Michalak 

Rzecznik Praw Dziecka 

ul. Przemysłowa 30/32 

00-450 Warszawa 

W nawiązaniu do korespondenc i w przedmiocie działań  podejmowanych przez 

Rzecznika Praw Pacjenta w zakresie rea izacji prawa do poszanowania życia prywatnego i 

rodzinnego oraz prawa do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, określonych w ustawie z dnia 6 

listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta-(dalej : Ustawa),- uprzejmie-

wskazuję  na poniższe. 

Należy zauważyć, iż  rozdział  9 u tawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i 

Rzeczniku Praw Pacjenta reguluję  pra o pacjenta do poszanowania życia prywatnego i 

rodzinnego. W ramach tego prawa wyróżnia się  prawo pacjenta do dodatkowej opieki 

pielęgnacyjnej. Zgodnie z art. 34 ust. 2 wwi  . ustawy przez dodatkową  opiekę  pielęgnacyjną, o 

której mowa w ust. 1, rozumie się  opiekę, która nie polega na udzielaniu świadczeń  

zdrowotnych, w tym także opiekę  spraiLwaną  nad pacjentką  w warunkach ciąży, porodu i 

połogu. Szczególnej emanacji prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej doznaje 

w przypadku hospitalizowanych dzieci Nie ulega bowiem wątpliwości, że wsparcie osób 

najbliższych pozytywnie wpływa na komfort hospitalizowanych pacjentów, w szczególności 

jeśli chodzi o tych najmłodszych, których poczucie bezpieczeństwa jest najbardziej 

zagrożone. W obecnym stanie prawnyn jednym z warunków dostępu do dodatkowej opieki 

pielęgnacyjnej jest niekiedy konieczno "ć  poniesienia opłaty związanej z tą  opieką. Rzecznik 

Praw Pacjenta już  od lat postulował  o wprowadzenie regulacji prawnych, które ujednolicą  

opłaty rekompensacyjne pobierane pr ez podmioty lecznicze z tego tytułu lub całkowicie 
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zniosą  możliwość  ich pobierania. W latach ubiegłych Rzecznik zbadał  sytuację  w tym 

zakresie w prawie 350 szpitalach w całej Polsce. 

Niezależnie od powyższego uprzejmie wskazuję, iż  w styczniu 2018 r. zainicjowałem 

prace koncepcyjne nad nowelizacją  ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

W toku przedmiotowych prac uwzględniono konieczność  modyfikacji treści art. 35 ustawy - 

w kierunku zwolnienia co najmniej jednego z przedstawicieli ustawowych małoletniego 

pacjenta z omawianej opłaty w całości. Niezależnie od powyższego, propozycję  zmian w 

zasygnalizowanym zakresie planowano przedłożyć  również  w toku prac Zespołu Analiz 

Systemowych działającym przy Kancelarii Prezydenta, którego Rzecznik Praw Dziecka 

również  jest członkiem. 

Proponowana zmiana wychodziła naprzeciw oczekiwanim społecznym. Zdaniem 

rodziców opłaty za pobyt z dzieckiem w szpitalu są  niedopuszczalne. Jak wskazują  autorytety 

medyczne opieka rodziców nad dzieckiem w szpitalu wplywa jednoznacznie pozytywnie na 

proces zdrowienia, a jednocześnie pozwala na pełne utrzymanie, a wręcz wzmocnienie więzi 

społecznych. Czy w sytuacji, gdy rodzice de facto odciążają  personel medyczny — ich pobyt w 

szpitalu traktowany jako koszt dla podmiotu leczniczego — jest właściwy? Rodzice oczekują  

rezygnacji z opłat i możliwości bezpłatnego pobytu w szpitalu, przy swoim dziecku. W opinii 

społeczeństwa koszty w tym zakresie powinny być  pokrywane przez płatnika publicznego. 

Unormowanie tego zagadnienia z pewnością  pozwoli na wyeliminowanie sytuacji 

konfliktowych powstających na tym tle pomiędzy rodzicami dziecka a personelem 

medycznym. Ostatecznie konflikt, niezależnie od sposobu jego przebiegu i finału, odbija się  

na pacjencie. Zauważalne są  trudności komunikacyjne pomiędzy personelem podmiotów 

leczniczych, a przedstawicielami ustawowymi małoletnich pacjentów. Spory wynikają  z 

niezrozumienia przez rodziców kształtu uprawnienia określonego w art. 34 ust. 1 ustawy o 

prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Przedstawiciele ustawowi często nie są  w stanie 

zweryfikować  na jakiej podstawie ustalono wysokość  pobieranej opłaty, co budzi ich 

sprzeciw w szczególności w przypadku niskiego komfortu realizacji uprawnienia 

określonego w art. 34 ust. 1 ustawy. Analizowane sytuacje konfliktowe skutkowały wielością  

skarg kierowanych zarówno do Rzecznika Praw Pacjenta, jak również  kierowników 

podmiotów leczniczych, co było przyczyną  rozpoczęcia prac legislacyjnych opisanych 

powyżej. 

Obecnie prace nad zmianami prawa do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej 

zapowiedziało również  Ministerstwo Zdrowia. Przyjąłem powyższe deklaracje z 

zadowoleniem i mam nadzieję  na ich finalizację. Niezależnie od powyższego informuję, iż  w 



marcu 2018 r. ponownie we własnym zakresie podjąłem się  oceny realizacji prawa 

małoletniego pacjenta do dodatkowej o ieki pielęgnacyjnej. W ramach przedmiotowej 

analizy zwróciłem się  do podmiotów I czniczych, które w swojej strukturze posiadają  

oddziały pediatryczne, o niezbędne inform cje. 

Zapewniam, iż  poruszony temat ?)ozostaje przedmiotem mojej szczególnej uwagi, 

popieram tym samym wszelkie starania rrilające na celu dokonanie zmian w obowiązujących 

przepisach prawa na korzyść  małoletnich placjentów. 

G.,  

RZECZNIK ' • W PACJENTA 

Bartłomiej hmielowiec 


