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Protokół dwudziestego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci 

 

 

Dnia 6 maja 2015 r. o godzinie 14.00 w sali 176 w siedzibie Senatu odbyło się 

posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci, poświęcone: problematyce doboru 

dawców do przeszczepów szpiku, wadom genetycznym u dzieci, stomatologii dziecięcej 

oraz korzystaniu przez dzieci z solariów.  

Pani dr Monika Sankowska reprezentująca „Medigen Sp. z o.o. Podmiot 

Leczniczy” przybliżyła uczestnikom posiedzenia problematykę doboru dawców  

do przeszczepów szpiku. Medigen wykonuje szereg badań diagnostycznych służących 

zarówno leczeniu jak i profilaktyce. Szczególne znaczenie ma oznaczenie antygenów HLA 

(układ zgodności tkankowej), które pozwala na dobór dawcy i biorcy przy przeszczepianiu. 

W pierwszej kolejności przeszukiwane są zasoby polskie, w drugiej kolejności zasoby 

amerykańskie (największe, liczące 12 mln zarejestrowanych dawców), w trzeciej kolejności 

przeszukiwane są zasoby światowe. Czas doboru dawcy, decydujący w leczeniu, w 70% nie 

przekracza 3 tygodni. Ten wynik powoduje, że Medigen zajął 2 miejsce w światowych 

rankingach podmiotów rejestrujących dawców i prowadzących dobory dawców do 

przeszczepów rodzinnych i od dawców niespokrewnionych. Pani dr Sankowska zwróciła 

uwagę uczestników posiedzenia, że Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne  

ds. Transplantologii „Poltransplant„ często kwestionuje dobór dawcy zapasowego  

i związane z tym poniesione przez Medigen koszty doboru. Nadto obowiązujące przepisy 

prawa finansowego wymuszają zakończenie procedur z końcem roku i ponowne ich 

uruchamianie z początkiem nowego roku. Uczestnicy posiedzenia zgodnie uznali,  

że finansowanie procedur przeszczepu szpiku powinno był dołączone do ogólnej procedury 

przeszczepieniowej finansowanej ze środków będących w dyspozycji Ministerstwa 

Zdrowia.  

 

Pani Agnieszka Stembalska reprezentująca Polskie Towarzystwo Genetyczne 

poświęciła swe wystąpienie wadom genetycznym u dzieci. Podkreśliła, że nadal utrzymują 

się błędne poglądy o dziedziczeniu chorób genetycznych. Dzieci z objawami chorób 



genetycznych są leczone objawowo, brakuje systemowej opieki wysokospecjalistycznej, 

niedostateczna jest też liczba poradni genetycznych. Choroby genetyczne są kwalifikowane 

jako choroby rzadkie a system leczenia dzieci oparty jest o Centrum Zdrowia Dziecka. 

Uczestnicy posiedzenia podkreślili konieczność zwiększenia nakładów finansowych  

na szybką diagnostykę oraz prowadzenie badań prenatalnych u kobiet powyżej 35. roku 

życia.  

 

Pani Dorota Olszak-Kowalczyk, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Stomatologii 

Dziecięcej poinformowała uczestników posiedzenia, że w Polsce 90% dzieci ma próchnicę 

a uzębienie mleczne nie jest leczone. Dzieci leczone są w gabinetach stomatologicznych dla 

dorosłych a stomatolodzy mają trudności w przeprowadzaniu zabiegów stomatologicznych 

u dzieci, które są pacjentami gorzej współpracującymi z lekarzem i wymagającymi więcej 

czasu. Poruszając zagadnienie funkcjonowania gabinetów stomatologicznych w szkołach 

pani Olszak-Kowalczyk podkreśliła, że lokalizacja gabinetu nie jest kluczowa dla uzyskania 

poprawy leczenia stomatologicznego u dzieci. Poprawę może przynieść zwiększenie liczby 

gabinetów stomatologicznych, które będą zapewniały świadczenia ogólnostomatologiczne 

dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia.  

 

Pan Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka w swym wystąpieniu zaapelował, aby 

wprowadzić ustawowy zakaz korzystania przez osoby niepełnoletnie z solariów. Rzecznik 

Praw Dziecka przywołał dane opublikowane przez British Medical Journal wskazujące  

na narastającą liczbę zachorowań na czerniaka. Przywołał też zalecenia WHO (Światowa 

Organizacja Zdrowia) dotyczące unikania sztucznego promieniowania UV i wprowadzenia 

bezwarunkowego zakazu korzystania z solariów przez dzieci. Przewodnicząca 

Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci senator Alicja Chybicka poinformowała uczestników 

posiedzenia, że stosowny projekt ustawy opracowywany jest przez członków sejmowej 

Komisji Zdrowia. 
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