
Warszawa, 2015 -05- 11

Ministerstwo Zdrowia
Podsekretarz Stanu

Piotr Warczyński

OKR-RM.450.3.2.201 5

Pan

Marek Michalak

Rzecznik Praw Dziecka

W odpowiedzi na pismo znak ZSS.422.23.2015.KT w sprawie leczenia pacjentów

małoletnich z urazem wielonarządowym, proszę o przyjęcie poniższego stanowiska

w zakresie wprowadzenia rozwiązań prawnych mających na celu zabezpieczenie tych

świadczeń.

Na wstępie należy potwierdzić, iż zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, obecnie

działające centra urazowe w liczbie 14 w całym kraju, powołane mocą ustawy z dnia

17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, udzielają

świadczeń osobom powyżej 17 r. ż. Powyższe wynika z wymagań zawartych zarówno

w przepisach ustawowych, jak i w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca

2010 r. w sprawie centrum urazowego (dalej - CU), dotyczących wyposażenia CU, ich

organizacji, kwalifikacji personelu medycznego, a także kryteriów kwalifikujących

danego pacjenta jako pacjenta urazowego.

Natomiast świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów z urazami poniżej 18 r. Ż.

realizowane są w szpitalach dysponujących oddziałami chirurgii dziecięcej i innym

oddziałami o charakterze zabiegowym, wyspecjalizowanymi w zakresie udzielania

świadczeń pacjentom małoletnim (chirurgia klatki piersiowej dla dzieci, neurochirurgia

dziecięca, ortopedia i traumatologia narządu ruchu dla dzieci, chirurgia szczękowo —

twarzowa dla dzieci itp.).

Podkreślenia wymaga, że Ministerstwo Zdrowia dostrzega potrzebę utworzenia

centrów urazowych dla dzieci, w których w ramach jednej struktury organizacyjnej
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(szpitala) zostaną powiązane ze sobą wszystkie oddziały i pracownie zajmujące się

diagnostyką i leczeniem ciężkich i mnogich obrażeń ciała w tej grupie wiekowej. Prace

na opisem standardu CU dla dzieci toczyły się w Ministerstwie Zdrowia już od paru lat,

z udziałem ekspertów i pod przewodnictwem krajowego konsultanta w dziedzinie

chirurgii dziecięcej. Dokument opisujący wymagania w odniesieniu do CU dla dzieci

został przygotowany. Na jego podstawie następnie sformułowano stosowne przepisy,

które znalazły się projekcie nowelizacji ustawy z dnia 8 września 2006 r.

o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Projekt tej nowelizacji zostanie wkrótce

przekazany do uzgodnień zewnętrznych. Przewiduje się, że - wzorem CU dla

dorosłych — główne warunki, jakie powinny spełniać CU dla dzieci zostaną ujęte

w ustawie, zaś szczegółowe wymagania w rozporządzeniu wykonawczym do niej.

Powyższe posłuży utworzeniu centrów urazowych dla dzieci, w których będzie możliwe

kompleksowe leczenie ciężkich i mnogich obrażeń ciała u pacjentów małoletnich.
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