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Protokół dziewiętnastego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci 

 

 

Dnia 18 marca 2015 r. o godzinie 12.00 w sali 182 w siedzibie Senatu odbyło się 

posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci, poświęcone: pakietowi onkologicznemu 

w onkologii dziecięcej, kardiochirurgii dziecięcej, specjalizacji pediatrycznej, problemom  

z obsadą pielęgniarską i książeczkom zdrowia dziecka.  

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Warczyński, wypowiadając się 

na temat pakietu onkologicznego dla dzieci podkreślił, że w resorcie zastanawiano się nad 

celowością włączania dzieci w tryb leczenia przewidziany dla dorosłych, albowiem 

świadczenia dla dzieci nie były dotąd limitowane i nie odnotowywano długiego okresu 

oczekiwania na konsultacje z onkologami dziecięcymi. Do resortu nie docierają informacje 

o tym, że dzieci nie są leczone choć niektóre podmioty lecznicze stosują tryb onkologiczny 

dla dzieci a inne nie stosują tego trybu. Również niezależnie od tego, czy dzieci mają 

założone zielone karty, czy też nie, są one tak samo leczone. Pan minister podkreślił, że 

limitowanie świadczeń medycznych oraz problem nadwykonań nie może dotyczyć 

kardiologii i onkologii dziecięcej.  

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Łodzi prof. dr hab. Jerzy Stańczyk 

zauważył, że dzieci były leczone tak samo, zanim wprowadzono zielone karty, i że do tej 

pory ani jedno dziecko nie zgłosiło się, do szpitala, którym zrządza, z tą kartą. Wymusza  

to comiesięczne przesunięcia, za zgodą Narodowego Funduszu Zdrowia, środków 

finansowych przeznaczonych na hospitalizację dzieci z kartą na hospitalizację prowadzoną 

bez karty.  

Konsultant Krajowy ds. Pediatrii prof. dr hab. Teresa Jackowska zwróciła uwagę,  

że dzieci często są hospitalizowane na oddziałach pediatrycznych, zazwyczaj 2 lub 3 dni,  

po czym przekazywane są do dalszej hospitalizacji w ośrodkach onkologicznych. Powstają 

problemy z rozliczeniem badań histopatologicznych wykonywanych na oddziałach 

pediatrycznych, badań kosztownych, które mocno obciążają budżety tych oddziałów.  

 



Kierownik Kliniki Kardiochirurgii Centrum Zdrowia Dziecka Bohdan Maruszewski 

poinformował uczestników posiedzenia, że w Polsce rodzi się rocznie ok. 4 tys. dzieci  

z wadami serca. Rocznie w naszym kraju przeprowadza się ok. 2.700 operacji 

kardiochirurgicznych u dzieci, co stawia nas na drugim miejscu w świecie, po USA, pod 

względem liczby przeprowadzanych operacji kardiochirurgicznych u nowonarodzonych 

dzieci. Mała liczba operacji tego typu przeprowadzana w krajach zachodnich jest 

konsekwencją licznych aborcji płodów obarczonych takimi defektami rozwojowymi.  

Konsultant Krajowy ds. Pediatrii prof. dr hab. Teresa Jackowska omawiając 

problematykę specjalizacji pediatrycznej zwróciła uwagę na malejącą, w ostatnich latach, 

liczbę aktywnych zawodowo pediatrów i malejącą liczbę kształcących się lekarzy 

pediatrów. Ilustrując ten problem pani profesor poinformowała uczestników posiedzenia, że 

w województwie lubuskim pracuje aktualnie 332 pediatrów, z czego tylko 39 pracuje w 

szpitalach. Pozostali znaleźli zatrudnienie w poradniach i przychodniach zdrowia, gdzie nie 

ma obowiązku pełnienia dyżurów, a dzień pracy nie przekracza 8 godzin. Zmniejszeniu 

ulega liczba lekarzy pediatrów mających I stopień specjalizacji  

(w województwie małopolskim na 1432 pediatrów ten stopień specjalizacji ma tylko  

42 pediatrów), zmniejszeniu ulega liczba łóżek pediatrycznych (np. w Łodzi w latach 2012 

– 2014 zlikwidowano 42 łóżka pediatryczne).  

Przewodnicząca Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  

we Wrocławiu Urszula Olechowska zwróciła uwagę uczestnikom posiedzenia na braki kadr 

pielęgniarskich. Polska ma najniższy wskaźnik zatrudnienia pielęgniarek na tysiąc 

mieszkańców w Europie wynoszący 5,4 (we Francji wynosi on 7,5  

a w Czechach 8,1), nadto wiele pielęgniarek przekroczyło 50 rok życia. Limity przyjęć na 

wydziały pielęgniarskie powodują, że rosną obawy co do zastępowalności pokoleniowej  

w tym zawodzie. Pani Olechowska podkreśliła, że pielęgniarki zabiegając o dodatkowe 

dochody podejmują pracę na dodatkowym etacie, poza pierwszym miejscem zatrudnienia, 

co prowadzi do ich przemęczenia i w konsekwencji obniżenia jakości świadczonej pracy,  

co może być groźne dla pacjentów.  

Minister Piotr Warczyński omawiając problematykę książeczek zdrowia dziecka 

poinformował zebranych, że książeczka wyłącznie w formie elektronicznej zostanie 

wprowadzona od lipca 2017 roku. Do tego czasu równolegle będą funkcjonować książeczki 

prowadzone w formie papierowej, oraz elektroniczne, które funkcjonują w dużych 

szpitalach.  



Podsumowując posiedzenie przewodnicząca zespołu, senator Alicja Chybicka 

zaapelowała do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Tadeusza Jędrzejczyka oraz do 

Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotra Warczyńskiego o podjęcie prac nad 

rozwiązaniem poruszonych problemów, w szczególności tych, które dotyczą lekarzy 

pediatrów i pielęgniarek.  
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