Zgodnie z zapowiedzią Pana Premiera Donalda Tuska i Pana Ministra finansów
Jacka Rostowskiego z 3 lutego 2009 wprowadzenie oszczędniejszego systemu zarządzania
budżetami

resortów

zostało

poprzedzone

dokonaniem

szczegółowego

przeglądu

wszystkich pozycji wydatków resortów oraz rozważeniem od początku, na ile określone
wydatki są rzeczywiście konieczne.

Zaplanowane przez Radę Ministrów ograniczenia

wydatków nie obejmą rent, emerytur, płac i najbardziej zasadniczych zobowiązań państwa.
Niewątpliwie do takich zasadniczych zobowiązań państwa należy realizacja prawa
dzieci do życia i zdrowia, a także konstytucyjnego prawa kobiet ciężarnych i dzieci do
szczególnej opieki medycznej, dlatego uważnie monitoruję stan i całokształt uwarunkowań
przestrzegania tego prawa w polskim systemie ochrony zdrowia.
Z analizy dotychczas podejmowanych przeze mnie spraw w kontaktach
z Ministerstwem Zdrowia wynika, że wiele problemów dotyczy funkcjonowania opieki
podstawowej nad matką i dzieckiem, działalności szpitalnych oddziałów położniczych,
noworodkowych i pediatrycznych, opieki medycznej nad uczniami, dzieci i młodzieży
obarczonych niepełnosprawnością i

chorobami

przewlekłymi,

a także

zagrożeń

zakażeniami i chorobami zakaźnymi.
Można przypuszczać, że w sytuacji kryzysu finansowego, problemy te będą
narastać, już bowiem w roku 2008 nastąpiło w porównaniu do roku poprzedniego znaczące
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- o ponad jedna trzecią - zwiększenie liczby podjętych przeze mnie spraw dotyczących
ochrony zdrowia matki i dziecka. Takie przypuszczenie jest uprawdopodobnione
docierającymi ostatnio do opinii publicznej szokującymi informacjami o wstrzymaniu
przez NFZ

finansowania

znieczuleń u

dzieci

wymagających niektórych badań

diagnostycznych („Dziennik" 2009-02-11).
Ministerstwo Zdrowia dotychczas realizuje ważne z punktu widzenia zdrowia
publicznego programy, m.in. szczepień ochronnych i badań przesiewowych noworodków.
W dniu 3 lutego br. Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy

w

rodzinie,

w

ramach

której

przewiduje

się

wprowadzenie

zadań

prawdopodobnie wymagających zaangażowania finansowego ze strony sektora zdrowia,
między innymi: bezpłatnej obdukcji lekarskiej u lekarza pierwszego kontaktu i wydawanie
przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza pełniącego ostry dyżur w szpitalu
bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego; możliwość natychmiastowego zabrania dziecka
z domu, w którym w wyniku przemocy zagrożone jest jego życie lub zdrowie zagrożonego
przemocą przez właściwie przeszkolonych pracowników socjalnych będą mogli zabrać
dziecko z domu; pracownik socjalny będzie mógł wykonać tę czynność tylko przy udziale
Policji lub pracowników służby zdrowia.
Biorąc powyższe pod uwagę, na podstawie art. 14 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca
1987 roku o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 14, poz. 147
ze zm.),

uprzejmie proszę Panią Minister o

przewidywanych

ograniczeń

w

dostępie

dzieci

udzielenie informacji
do

świadczeń

na temat

profilaktycznych,

diagnostyczno - leczniczych i rehabilitacyjnych; Planu realizacji dotychczasowych
zamierzeń programowych resortu w zakresie ochrony zdrowia matki i dziecka
w zmienionej sytuacji finansowej, a także o podjętych przez Ministerstwo Zdrowia
działaniach zaradczych na rzecz ochrony zdrowia dzieci, które znajdują się obecnie
w sytuacji największego zagrożenia skutkami kryzysu.

