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Z doniesień środków masowego przekazu (m.in. publikacji w Gazecie Wyborczej z 

dnia 15 marca 2018 r. pt. „Szpitale przetrzymują dzieci”) wynika, że oddziały i szpitale 

pediatryczne przedłużają czas pobytu pacjentów do trzech dni w sytuacji, gdy nie zachodzi 

taka medyczna konieczność, w celu otrzymania refundacji pełnej wartości rozliczanego 

świadczenia. Praktyka ta wiąże się z dokonaną z dniem 1 października 2017 r. modyfikacją 

dotychczasowych zasad finansowania krótkich hospitalizacji zachowawczych, która 

zdaniem Biura Komunikacji Społecznej centrali Narodowego Funduszu Zdrowia
1
, „miała 

na celu zachęcenie placówek do zoptymalizowania czasu hospitalizacji do 1-2 dni, po to by 

niepotrzebnie nie przedłużać pobytów dzieci w szpitalach w sytuacji, gdy nie zachodzi taka 

medyczna konieczność. Zmiana dawała także możliwość wykonania większej liczby 

hospitalizacji w tym samym czasie i zmniejszenia kolejek oczekujących”.   

Postępowanie oddziałów i szpitali pediatrycznych wynika z trudnej sytuacji 

finansowej tych placówek (niedofinansowania i niskich stawek za leczenie dzieci), która nie 

zachęca do skracania czasu hospitalizacji diagnostycznych i obserwacyjnych dzieci, 

skutkującej obniżeniem poziomu finansowania świadczeń. Optymalizacja czasu 

hospitalizacji o charakterze zachowawczym nie jest w interesie finansowym oddziałów i 

szpitali pediatrycznych. Tymczasem, przedłużający się czas pobytu dzieci na oddziałach 

szpitalnych wydłuża kolejki na świadczenia zdrowotne. Stwarza również dla dzieci 

dodatkową możliwość zakażeń (infekcji). Dla małych pacjentów nie jest też korzystna 

rozłąka z ich rodzicami i bliskimi. 
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W związku z powyższym, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 

1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 958), zwracam się do Pana 

Prezesa z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w niniejszej sprawie oraz przekazanie 

informacji nt. działań Narodowego Funduszu Zdrowia w kierunku poprawy warunków 

finansowania świadczeń szpitalnych dla dzieci. 

 

                                        (podpis na oryginale) 


