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Rzecznik Praw Dziecka

W związku z pismem nr ZSS-500-21!20137EK z dnia 26.07.2013 r. w sprawie problemów

dotyczących leczenia u dzieci rozszczepu wargi i podniebienia uprzejmie inFormuję, że w

dniu 4 stycznia 2011 r. Minister Zdrowia powołał Zespół do spraw wielospecjalistycznej

opieki leczniczej nad dziećmi z wadami części twarzowej czaszki.

Do zadań Zespołu należało w szczególności:

1) opracowanie programu zdrowotnego pt. „Wielospecjałistyczna opieka lecznicza nad

dziećmi z wadami części twarzowej ezaszki”;

2) opracowywanie i przedkładanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia rozwiązań

dotyczących:

a) struktury i organizacji opieki leczniczej nad dziećmi z wadami części twarzowej czaszki.

h) poprawy jakości opieki leczniczej nad dziećmi z wadami części twarzowej czaszki.

W skład zespołu powołani zostali między innymi Konsultanci Krajowi dziedzin

chirurgicznych zajmujących się leczeniem wad części twarzowej czaszki (chirurgii

dziecięcej, szczękowo twarzowej, stomatologicznej i plastycznej) oraz ortodoncji.

Po zakończeniu prac Zespołu, w czerwcu 2012 roku wyniki prac Zespołu w postaci programu

zdrowotnego pt. „Wiełospecjalistyczna opieka lecznicza nad dziećmi z wadami części

twarzowej czaszki” zostały przedstawione Ministrowi Zdrowia. który podjął decyzję

dalszego procedowania przedmiotowego programu. W marcu 2013 roku zakończono prace

nad proj ckiem rozporządzenia zmieniaj ącym rozporządzenie w sprawie świadczeń

gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych w części dotyczącej ortodontycznej

opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki.



Jednak w wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków,

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

(Dz. U. nr 112. poz. 696, z późn. zm.) nastąpiła potrzeba nowelizacji rozporządzenia w

sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych. Z uwagi na

konieczność przeprowadzenia postępowań konkursowych przez Narodowy Fundusz Zdrowia

na nowych warunkach tak, aby zapewnić dostępność do świadczeń od 1 stycznia 2014 r.

przedmiotowe rozporządzenie powinno zostać podpisane przez Ministra Zdrowia w jak

najkrótszym czasie. W związku z powyższym nie jest możliwa zmiana przedmiotowego

projektu na tym etapie prac. Jednocześnie informuję, że prace nad projektem rozporządzenia

w części dotyczącej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki będą

kontynuowane po podpisaniu przez Ministra Zdrowia ww. nowelizacji.

Odnośnie środków finansowych przekazywanych na chirurgiczne leczenie dzieci z

rozszczepem podniebienia pierwotnego lub wtórnego uprzejmie informuję, że zarządzeniem

nr 17!2011/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 6 kwietnia 2011 r. zmieniającym zarządzenie w

sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne, na

wniosek i w porozumieniu z Konsultantem Krąjowym w dziedzinie Chirurgii Dziecięcej.

utworzone zostały odrębne grupy dedykowane zabiegom korekcyjnym wad wrodzonych

twarzoczaszki. jamy ustnej i gardła.

W okresie od kwietnia 2011 do końca roku 2012 w ramach tych grup zrealizowano 1 456

procedur związanych z korekcją rozszczepu wargi i podniebienia, z czego blisko 51%

wykonanych zostało w instytucie Matki i Dziecka (IMiD), na łączną kwotę 7 074 04$ zŁ

Realizacja wspomnianych zabiegów stanowiła w IMiD w roku 2011 48,68% a w roku 2012

79.56% realizacji wszystkich świadczeń w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej.

Pragnę zaznaczyć, iż wartość umowy z instytutem Matki i Dziecka w zakresie chirurgii

szczękowo-twarzowej sukcesywnie rośnie. Na początku każdego roku wynosiła odpowiednio:

2011 — 969 000 zł, 2012 — 1 988 012 zł. 2013 — 4 588 012 zł. Dodatkowo, wartości te ulegały

zwiększeniu w trakcie roku, do poziomu realizacji świadczeń w tym zakresie.

W odniesieniu do poziomu 1nansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków

publicznych należy zauważyć, że Fundusz dysponuje środkami odpowiadającymi wysokości

wpływających składek na ubezpieczenie zdrowotne. Kwota ta dzielona jest pomiędzy

poszczególne oddziały wojewódzkie, które zobowiązane są do sfinansowania świadczeń we

wszystkich rodzajach, a nie tylko wjednym zakresie ujednego świadczeniodawcy.

Ponadto informuję, że pierwsze informacje od j W

sprawie nieprawidłowości dotyczących leczenia dzieci z rozszczepem podniebienia
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pierwotnego lub wtórnego w Instytucie Matki i Dziecka wpłynęły do Ministerstwa Zdrowia w

2008 r. Podjęliśmy wówczas natychmiastowe działania mające na celu wyjaśnienie

zasadności stawianych zarzutów. Dyrektor Instytutu został zobowiązany do zbadania sprawy

oraz przedstawienia stosownych wyjaśnień. Analizując przedstawione informacje nie

stwierdzono podejmowania przez Dyrekcję dzialań sprzecznych z prawem. Z ustaleń

faktycznych wynika, że jednostka jest zarządzana właściwie.

Jednocześnie informuję, że informacje na temat podejmowania przez pracowników Instytutu

Matki i Dziecka działań sprzecznych z zasadami etyki zostały wedlug kompetencji

przekazane Przewodniczącemu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.
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