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zwracam ię w sprawie udostępniania chorym dzieciom. przeb\ w ąjącym na
oddziałach szpitalny Lb. w tym na oddziałach psychiatrycznych, automatow telefonicznych
zainstalowanych na terenie placówek medy czny ch.

L pisma skierow anego 17 maja 2013 r. do Pani Prezes pl-zez Krst nę Barbarę
Kozłowską — Rzecznika Praw Pacjenta wynika. ze z powodu małego zainteresowania tym
rodząjem łączności, planowana jest jej likwidacja

Na oddziałach psychiatrycznych dla dzieci i młodzież\ dostęp do korz\stania
z teleibnów komórkowych jest często ograniczony. a w niektomych pm-zypadkach wręcz
zakazan\ -

W związku z poyc. ższy m. rozmowa z automatu telefonicznego jest jed\ na dostępną
dla małołetnich pacjentow formą realizacji prawa do kontaktu z innymi osobami. w tm
z osobami bliskimi - \ tożliwość systematycznego telefonicznego kontaktu maloletniego
pacjenta jest szczegolnie potrzebna i cenna w przypadku sporadycznych odwiedzin przez
bliskich, wynikających często ze znacznej odległosci szpitala ps\ chiatr\ cznego od miejsca
zamieszkania opiekunów pacjentów.

Kolej n\m problemem jest zamierzona likwidacja automatów telefoniczny ch
zainstalowanych na oddziałach pediatrycznych. Małoletni pacjenci mąją mozliwośc odbycia
bezpłatnej rozmowy telefonicznej z bliskimi, szczególnie ci, którzy nie posiadąja telefonu
komórkow ego. Pozbaw meme ich możliwości komunikowania się za pomocą automatów



telefonicznych szczególnie dotknie małoletnich pacjentów z rodzin o trudnej s\tuacji
finansowej.

Należy ponadto zwrócić uwagę. że w ten sposób dzieci mogą korzystać z bezpłatnych
połączeń. np. z Dzieciecym Telefonem Zaufania działającym w Biurze Rzecznika Praw
Dziecka, Wielokrotnie małoletni pacjenci telefonowali pod numer Dziecięcego Telefonu
Zaufania z automatów telefonicznych znajdujących się na terenie oddziałów szpitalnych.
zadając pytania lub prosząc o pomoc w istotnych dla siebie sprawach. Często jest to dla nich
jedyna szansa zainicjowania interwencji, kiedy przestrzegaifie ich praw jest zagrożone.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci i młodzieży, działąjąc na mocy
art. li ustawy z 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6. poz. 69 z późn.
zm.). wyrażam nadzieję. że informacje przedstawione w moim wystapieniu zostaną
uwzględnione przy podejmowaniu decyzji w powyższej sprawie. Będę zobowiązany za
przekazanie ustaleń oraz podj ętych decyzji.
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