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pragnę zwrócc uwę Pana Ministra na problem leczenia u dzieci rozszczepu wargi

i podniehienia Rozszczepy wargi i podniehienia należą do wad wrodzon\ch, druich pod
względem czetosc wsiepowania w populacji rodzących się dzieci. \\edlui szacunków
specjalistów problem dot\ cz ok. 800 dzieci rocznie

\\ listopadzie 20 ł O r. zwróciłem się do Ministra Ldrow in lntormuląc o piśmie
skierow anym do D\ iektora Departamentu Matki i Dziecka. w którym przedstaw iłem u\sagi

dotyczące mozliwsch nieprawidlowości w leczeniu dzieci dotknięt\ch tarni wadami.
przekazane mi przez dr hab. med. Marię Hortis Dzierzhicką. !wracaiem uwagę na
wskazane przez ni zastrzeżenia dot\ czące wykon\ wania operach pierwotn\ cit
rozpocz\ nając\ ch leczenie w ad\ w ośrodkach. które nie specjalizuja się w w kon\ w aniu tego
tpu zabiegów. Kolejną podnoszoną w pismie sprawą było nieuwzględnienie, w zespole
rehabiłitując\ in dzieci po operacji, specjalistów z zakresu foniatrii. Iaryngoloi.w i rehabilitacji.

W odpowiedzi na moje wystąpienie. zostałem poinformowan\. i ..w związku z trn.
że do Ministerstwa tdrowia dotarh sygnah o nieprawidłowościach w realizacji leczenia
dzieci z rozszczepem pierwotnego i lub wtornego, od marca bieżącego roku rozpoczął pracę
zespół konsuhantów krajow\ch i ich przedstawicieli. Przedmiotow:\ zespoi prowadzi prace
nad ustaleniem dostępności i efekt\wności opieki leczniczej nad dziećmi z Iozszczepami oraz
opracowaniem zasad ich monitorowania”. Ireść tej odpowiedzi prz\jąiem jako zapewnienie
troskliwego i kompetentnego zajęcia się problemem dzieci dotkniet\ch wadą rozszczepu
wargi i podniehienia.



Obecnie zwrócili się do miie rodzice dzieci dotkniętych ww. wadą informując, że

w lnst\tucie Matki i Dziecka Warszawie przekładane są na polniejszx termin operacje

dzieci. Jako przycz\ ne znlian\ terminu przeprowadzenia operacji u dzieci dyrekcja lnst\ lutu

Matki i Dziecka wskazuje zbt niskie środki łnansowe przekazane na ten ccl przez

Narodow\ Fundusz Zdrowia.

Domesicnia prasowe (xa:eta Wybore:a 25 lipca 2013 r. ar/r kal ka;idaliika mzui
()ĆlejL na temat nieprawidłowości w Instytucie Matki i Dziecka dot\cząc\ch leczenia wad
rozszczepu wargi i podniehienia. wzhudza moje najwyższe zaniepokojenie. rrazam
nadzieję. że inf”ormacje o nieprawidłowościach zostaną w\jaśnione. im winni w prz\ padku ich
potw ici dzenia. ukarani

Ponadto chce zwrocić uwagę. że leczenie dzieci z rozszczepem wargi i podniehienia
jest działaniem kompleksowym. w związku z czym wmaga zaangażowania lekalz\ różnych
specjalności. pS\ chob gów oraz logopedów

Działając na podstawie art. lo a ustawy z dnia 6 st\cznia 2006 r. o Rzeczniku Praw

Dziecka (Dz 1. i 6 poz. 69 Z poźfl. zm.). zwracam się do Pana Nlinitra z uprzejma prohą
o zbadanie stanu zabezpieczenia potrzeb zdrowouw ch dzieci dotknięt\ ch wadą wrodzoną
i ozszczepu wargi i podniebienia oraz poinformowanie mnie. cz program kompleksow ego
leczenia dzieci z rozzc Lepami wargi i podniebienia został przyjęty i wdrożon\
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