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Gdy dziecko umiera w domuGdy dziecko umiera w domu

Jeœli œmieræ dziecka jest tak trudna do zaakceptowania, to có¿ dopiero po-
wiedzieæ o powolnym umieraniu dziecka nieuleczalnie chorego. Jednym z prob-
lemów, przed którymi przysz³o mi stan¹æ jako Rzecznikowi Praw Obywatel-
skich, jest domowa opieka hospicyjna nad dzieæmi. Nale¿y ona do spraw, któ-
rych nie sposób rozpatrywaæ wy³¹cznie w suchych kategoriach prawnych i eko-
nomicznych, dotyczy wszak bardzo cierpi¹cych, nieuleczalnie chorych dzieci
i ich rodzin. Zarazem jednak, aby im rzeczywiœcie pomóc, trzeba rzeczowo ana-
lizowaæ konkretne rozwi¹zania i stworzyæ odpowiednie przepisy. Tych jak do-
t¹d brakuje. Liczê, ¿e wyst¹pienie w tej sprawie, skierowane przeze mnie do
Ministra Zdrowia 9 paŸdziernika 2007 r., uzyska rych³o pozytywny odzew. Pro-
blem tkwi jednak nie tylko w przepisach, ale równie¿ w ma³ej spo³ecznej œwia-
domoœci wagi zagadnienia.

Pierwsze niepokoj¹ce sygna³y na ten temat dotar³y do mnie pod koniec
2006 roku. Media nag³oœni³y wówczas k³opoty z finansowaniem domowej opie-
ki paliatywno-hospicyjnej nad dzieæmi ze œrodków NFZ. Na proœbê Warszaw-
skiego Hospicjum dla Dzieci podj¹³em interwencjê w tej sprawie. Moj¹ w¹tpli-
woœæ wzbudzi³ przede wszystkim limit dzieci nieuleczalnie chorych z innych
przyczyn ni¿ nowotwory z³oœliwe, które mog³yby liczyæ na tego typu pomoc
bez koniecznoœci uzyskiwania zgody organu NFZ. Limit ten wynosi³ raptem
40%. W¹tpliwoœci niektórych ekspertów budzi³ tak¿e przepis dotycz¹cy wyma-
ganej liczby wizyt pielêgniarskich pracowników domowego hospicjum u podo-
piecznych. Eksperci uznali, ¿e liczba ta jest zbyt wysoka i przez to trudna do
zrealizowania. Nie brak zarazem popartych argumentami g³osów, i¿ jej obni¿e-
nie mog³oby oznaczaæ spadek jakoœci opieki.

Ministerstwo Zdrowia zapewni³o mnie co prawda, ¿e wspomniane ograni-
czenia maj¹ uzasadnienie merytoryczne i s¹ rekomendowane m.in. przez Pol-
skie Towarzystwo Opieki Paliatywno-Hospicyjnej, niemniej czeka³em na zapo-
wiadane przez resort nowe rozporz¹dzenie, wychodz¹ce naprzeciw oczekiwa-
niom krytyków dotychczasowych praktyk, którzy mieli moje pe³ne poparcie. 22
lutego 2007 roku projekt rozporz¹dzenia skierowano do konsultacji, 22 maja
zaœ opublikowano uwagi i spostrze¿enia instytucji, organizacji i konsultantów
krajowych. Niestety, wed³ug Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pediatrii oraz
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œrodowisk medycznych wyspecjalizowanych w organizacji opieki paliatywnej
i niesieniu pomocy umieraj¹cym dzieciom, projekt rozporz¹dzenia nie zawiera³
potrzebnych sformu³owañ odnosz¹cych siê do nieuleczalnie chorych dzieci.

Krytykuj¹c braki dokumentu ministerialnego, eksperci podkreœlaj¹, ¿e opie-
ka paliatywna nad dzieæmi stanowi czêœæ pediatrii, a nie medycyny paliatywnej
dla doros³ych, i dlatego powinna byæ objêta tak¿e nadzorem Konsultanta Krajo-
wego w dziedzinie Pediatrii. Zwracaj¹ uwagê, ¿e pojêcie „stan terminalny”,
u¿ywane w medycynie paliatywnej dla doros³ych, jest w odniesieniu do dzieci
kwalifikowanych do domowej opieki paliatywnej nieprzydatne, przede wszyst-
kim z powodu specyfiki przebiegu nieuleczalnych schorzeñ dzieciêcych, co
sprawia, ¿e opieka paliatywna nad dzieckiem mo¿e byæ znacznie wyd³u¿ona
w czasie. Równie istotne jest zastrze¿enie, ¿e opieka paliatywna obejmuje ca³¹
rodzinê, na której spoczywa ogromnie stresuj¹ca odpowiedzialnoœæ za ca³odo-
bow¹ pielêgnacjê dziecka w domu. Nie mo¿na tak¿e zapominaæ, ¿e dzieci bê-
d¹ce pod opiek¹ hospicjów domowych s¹ nadal leczone, przy czym celem le-
czenia nie jest przed³u¿anie ¿ycia, ale poprawa jego jakoœci przy zastosowaniu
najnowoczeœniejszych metod postêpowania paliatywnego. Eksperci krytyku-
j¹cy braki w projekcie rozporz¹dzenia podkreœlaj¹ tak¿e wagê zapewnienia
dziecku cierpi¹cemu na nieuleczaln¹ chorobê mo¿liwoœci edukacji. Jak widaæ,
lista u³omnoœci przygotowanego w Ministerstwie Zdrowia dokumentu jest d³u-
ga i dotyka zbyt wa¿nych kwestii, aby uznaæ go za czêœciowo nawet satysfak-
cjonuj¹cy.

WOLA ZMIAN TO NIE WSZYSTKO

Brak w³aœciwego rozporz¹dzenia Ministerstwa Zdrowia nie musia³by jednak
napawaæ tak¹ trosk¹ i niepokojem o losy nieuleczalnie chorych dzieci, gdyby
odpowiednie rozwi¹zania znajdowa³y siê w przepisach Narodowego Funduszu
Zdrowia. Dlatego pracownicy mojego biura z uwag¹ zapoznali siê z og³oszony-
mi latem 2007 roku komunikatem Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia
i projektami zarz¹dzeñ Prezesa NFZ „w sprawie okreœlenia warunków zawiera-
nia umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej w poszczególnych rodza-
jach w roku 2008 i latach nastêpnych”. Znalaz³y siê nich wymagania NFZ dla
hospicjów domowych dla dzieci, zbie¿ne czêœciowo z postulatami œrodowiska
medycznego wyspecjalizowanego w tej dziedzinie. Utrzymano jednak — bu-
dz¹cy najwiêcej w¹tpliwoœci — wspomniany limit 40% dla dzieci z chorobami
innymi ni¿ nowotwory z³oœliwe. Ponadto decyzjê o kwalifikacji do objêcia opie-
k¹ w ramach tego limitu pozostawiono pracownikom NFZ, a nie — co wydaje
siê znacznie bardziej uzasadnione — specjalistom w zakresie pediatrii i opieki
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paliatywnej nad dzieæmi. Co wiêcej — projekt wprowadza³ nowe ograniczenie,
tym razem w postaci rejonizacji opieki hospicyjnej. W myœl proponowanych
przepisów, mali pacjenci mieli zostaæ objêci opiek¹ domow¹ w odleg³oœci za-
ledwie 30 km od siedziby zespo³u sprawuj¹cego te opiekê. Przy wci¹¿ nie doœæ
rozbudowanej sieci odpowiednich placówek, bardzo utrudnia³oby to niesienie
pomocy wszystkim potrzebuj¹cym.

Gdy okaza³o siê, ¿e rozwi¹zania przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia
i NFZ pozostawiaj¹ wiele do ¿yczenia, przeprowadzi³em szerokie konsultacje
w œrodowisku ekspertów i pracowników hospicjów. Ich to na co dzieñ dotycz¹
bowiem rygory narzucone przez przepisy, zatem ich opinia powinna byæ brana
pod uwagê w pierwszym rzêdzie. Wnioski, jakie zebra³em, potwierdzi³y wyra-
¿one wy¿ej obawy.

W Zarz¹dzeniu Nr 61/2007/DSOZ Prezesa NFZ z 9 wrzeœnia 2007 roku, okreœ-
laj¹cym warunki zawierania i realizacji umów na opiekê d³ugoterminow¹ w roku
2008 i w latach nastêpnych, uwzglêdniono w zasadzie tylko jeden postulat hospi-
cjów. Limit 30 km zosta³ wyd³u¿ony do 100. Praktycznie bez wiêkszych zmian
pozostawiono jednak przepisy budz¹ce najwiêksze zastrze¿enia, zw³aszcza pro-
centowe ograniczenie liczby miejsc dla dzieci z chorobami innymi ni¿ nowotwo-
ry. Nie by³a to dobra wiadomoœæ, zw³aszcza w kontekœcie zbli¿aj¹cego siê okresu
negocjowania i podpisywania umów z Narodowym Funduszem Zdrowia przez
placówki zajmuj¹ce siê opiek¹ paliatywno-hospicyjn¹ nad dzieæmi.

W tej sytuacji nie pozosta³o mi nic innego, jak wyst¹piæ do Ministra Zdrowia
o wydanie rozporz¹dzenia uwzglêdniaj¹cego postulowane przez œrodowisko
standardy postêpowania i procedur medycznych z zakresu opieki paliatyw-
no-hospicyjnej nad dzieæmi. Chcê tak¿e wp³yn¹æ na Narodowy Fundusz Zdro-
wia, aby zawiera³ umowy na œwiadczenia z tego zakresu zgodnie z postulatami
specjalistów w dziedzinie pediatrii i pediatrycznej opieki paliatywnej. Postano-
wi³em tak¿e zorganizowaæ w swoim biurze spotkanie przedstawicieli Minister-
stwa i NFZ z ekspertami i reprezentantami instytucji prowadz¹cych opiekê, któ-
re pozwoli wypracowaæ rozwi¹zania, które wreszcie wyeliminuj¹ niedostatki
obecnego systemu.

MIÊDZY PRZEPISAMI A RZECZYWISTOŒCI¥

Opisane powy¿ej problemy stanowi¹ czêœæ szerszego zjawiska, które znaj-
duje siê w centrum uwagi Rzecznika Praw Obywatelskich. Warto zapoznaæ siê
z aktualnym stanem opieki paliatywnej nad dzieæmi, aby siê przekonaæ, jak wie-
le wci¹¿ wymaga starañ, aby osi¹gnê³a ona poziom odpowiadaj¹cy potrzebom.
Suche statystyki nie oddaj¹ w pe³ni powagi sytuacji, choæ trzeba je oczywiœcie
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uwzglêdniaæ przy projektowaniu przepisów. Dane zawarte w raporcie „Domo-
wa opieka paliatywna nad dzieæmi w Polsce”, obejmuj¹cym okres od 11 paŸ-
dziernika 2005 do 10 paŸdziernika 2006, s¹ wymowne. Opiek¹ paliatywn¹ objê-
to ³¹cznie 568 dzieci, w tym 134 (23%) dzieci z chorob¹ nowotworow¹ oraz 434
(77%) dzieci z innymi chorobami. Oznacza to, ni mniej, ni wiêcej, ¿e wymaganie
NFZ, by dzieci cierpi¹ce na nowotwory z³oœliwe stanowi³y najpierw 60%, a od
przysz³ego roku 50% ogó³u dzieci objêtych opiek¹ paliatywno-hospicyjn¹, wy-
klucza z tej formy opieki znaczn¹ liczbê ma³ych pacjentów z innymi œmiertelny-
mi chorobami, jak np. przewlek³e choroby uk³adu nerwowego, wady wrodzone
i aberracje chromosomowe. Cierpi¹ce na nie dzieci przebywaj¹ pod opiek¹
domowego hospicjum znacznie d³u¿ej ni¿ dzieci umieraj¹ce na nowotwory, ale
przecie¿ nieludzkie by³oby pozbawienie ich z tego powodu szansy na fachow¹
opiekê i ulgê w cierpieniach. S¹ to dzieci kwalifikowane do tego typu opieki
przez lekarzy wyspecjalizowanych w sprawowaniu opieki hospicyjnej wed³ug
okreœlonych kryteriów specyficznych dla pediatrii, a nie medycyny osób doro-
s³ych. Nie mo¿na odbieraæ im szansy na godne prze¿ycie ostatnich lat ¿ycia.
Nale¿y wrêcz stwierdziæ, ¿e im d³u¿ej bêd¹ z domowej pomocy hospicyjnej
korzystaæ, z tym wiêkszym bêdzie to po¿ytkiem.

¯adne œmiertelnie chore dziecko, niezale¿nie od schorzenia podstawowego
i od d³ugoœci okresu umierania, nie mo¿e byæ pozbawione okreœlonej przez
lekarzy specjalistów opieki paliatywnej, która powinna byæ oparta na podejœciu
aktywnym i ca³oœciowym. Sk³adaj¹ siê na nie elementy fizyczne, emocjonalne,
spo³eczne i duchowe. Opieka powinna siê skupiaæ na poprawie jakoœci ¿ycia
dziecka i wspieraniu jego rodziny. Trzeba tak¿e uwzglêdniæ leczenie objawowe
cierpi¹cego dziecka, niesienie ulgi jemu samemu i wytchnienia jego rodzinie,
a tak¿e opiekê w godzinie umierania i w okresie ¿a³oby.

Dla mnie — nie lekarza, ale Rzecznika Praw Obywatelskich — niezwyk³¹
wagê ma fakt, ¿e takie w³aœnie zasady opieki zosta³y wypracowane w okresie
ostatnich kilkunastu lat przez zespo³y naukowców i lekarzy w renomowanych
instytutach naukowych (Instytucie Matki i Dziecka, Centrum Zdrowia Dziecka),
bezpoœrednio podleg³ych Ministerstwu Zdrowia, a ich aktualnoœæ potwierdza
opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pediatrii — tak¿e powo³anego
przez Ministra Zdrowia. To sk³ania mnie do optymizmu i nadziei, ¿e zbli¿aj¹ce
siê spotkanie w biurze RPO przyniesie konkretne rezultaty, z korzyœci¹ dla dzie-
ci najbardziej poszkodowanych przez los, a tak¿e dla ich rodzin. Przede wszyst-
kim liczê, ¿e powstanie nowe rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia w sprawie stan-
dardów opieki paliatywno-hospicyjnej nad dzieæmi, nareszcie wychodz¹ce
naprzeciw oczekiwaniom hospicjów i ekspertów, a przede wszystkim odpowia-
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daj¹ce na realny problem. W œlad za nim powinny iœæ zmiany przepisów wyda-
wanych w tym zakresie przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

PRAKTYKA, PIENI¥DZE, ZASADY

Liczê zarazem, ¿e ze strony specjalistów w dziedzinie pediatrii i medycyny
paliatywnej padn¹ wi¹¿¹ce deklaracje œcis³ego przestrzegania wysokich stan-
dardów funkcjonowania domowej opieki paliatywnej i ¿e standardy te bêd¹
spe³niane przez wszystkich œwiadczeniodawców. Jest bowiem tak¿e druga —
równie wa¿na — strona zagadnienia: obecnie tylko nieliczne hospicja spe³niaj¹
wszystkie standardy konieczne do prowadzenia odpowiedniej opieki paliatyw-
nej nad dzieæmi w ich domach. Chodzi zarówno o stronê organizacyjn¹ —
zaplecze kadrowe i sprzêtowe, jak i o stosowanie procedur leczenia objawowe-
go i zasad kwalifikowania pacjentów do domowej opieki paliatywnej. Tak wiêc
odpowiednie rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia to tylko krok we w³aœciw¹ stro-
nê; musi byæ on wsparty kompleksow¹ prac¹ nad popraw¹ domowej opieki nad
œmiertelnie chorymi dzieæmi.

Nie sposób nie wspomnieæ w tym miejscu o tym, co zawsze pojawia siê, gdy
mowa o zmianach w s³u¿bie zdrowia — a wiêc o pieni¹dzach. Gdyby aktualne
zapotrzebowanie na domow¹ opiekê paliatywn¹ nad dzieæmi oszacowaæ na
podstawie danych epidemiologicznych, mówi¹cych o ok. 570 dzieci leczonych
w domu w tym samym czasie, to przyjêcie przez NFZ proponowanej przez spe-
cjalistów stawki 100 z³ za jeden dzieñ leczenia, oznacza³oby dla NFZ w skali
ca³ego kraju przybli¿one koszty w wysokoœci 20 805 000 z³ (co wynika z proste-
go rachunku: 570 pacjentów x 100 z³ x 365 dni). Pozosta³e koszty powinny byæ
— tak jak dotychczas — pokrywane przez organizacje pozarz¹dowe, utrzy-
muj¹ce siê dziêki ofiarnoœci obywatelskiej. Bior¹c pod uwagê pe³ne wykorzy-
stanie istniej¹cego potencja³u hospicjów oraz znaczne koszty tworzenia de
novo równoleg³ego systemu opieki nad dzieæmi nieuleczalnie chorymi z przy-
czyn innych ni¿ choroby nowotworowe, mo¿na zak³adaæ, ¿e proponowane roz-
wi¹zania w opiece hospicyjnej nad dzieæmi maj¹ tak¿e pe³ne uzasadnienie eko-
nomiczne. Nie jest ono najwa¿niejsze, niemniej gdy niedobór œrodków do-
skwiera ca³ej s³u¿bie zdrowia, trudno zbagatelizowaæ tak wa¿ny argument.

Po przeanalizowaniu obecnej sytuacji prawnej oraz problemów organizacyj-
nych i finansowych zwi¹zanych z domow¹ opiek¹ paliatywn¹ nad dzieæmi
doszed³em do wniosku, ¿e potrzebne jest powstanie dokumentu ujmuj¹cego
w syntetycznej formie wszystkie wskazane zasady opieki nad dzieæmi œmiertel-
nie chorymi w warunkach domowych; zasady — warto podkreœliæ — maj¹ce
konkretne odniesienia do Ustawy zasadniczej i Konwencji o Prawach Dziecka.
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Powinny one stanowiæ wspólny przedmiot troski organów pañstwa odpowie-
dzialnych za zdrowie publiczne oraz organizacji i ludzi zaanga¿owanych
w sprawowanie tej opieki. Postulowany przeze mnie dokument — sformu³owa-
ny w formie Karty Praw — nie ma na celu wype³niania luki prawnej w zakresie
opieki paliatywno-hospicyjnej nad dzieæmi. Ma stanowiæ moralny, prawny
i merytoryczny punkt odniesienia dla wszystkich, którym le¿y na sercu misja
zapewnienia dzieciom œmiertelnie chorym pe³nej opieki w warunkach domo-
wych. Mam nadziejê, ¿e zyskam szerokie poparcie w tej sprawie.
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