Oświadczenie złożone przez senatorów
Antoniego Szymańskiego, Rafała Ślusarza
i Artura Warzochę
na 84. posiedzeniu Senatu
w dniu 31 sierpnia 2019 r.
Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 22 stycznia br. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia oraz Komisji Rodziny, Polityki
Senioralnej i Społecznej z przedstawicielami Ogólnopolskiego Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej.
Przedstawiono wtedy kilka zasadniczych problemów związanych z tym obszarem ochrony zdrowia w Polsce.
Pierwszy dotyczył konieczności aktualizacji koszyka świadczeń związanego z opieką paliatywną nad
dziećmi wymagającymi wsparcia specjalistów z hospicjów pediatrycznych i perinatalnych. W trakcie posiedzenia i późniejszego spotkania roboczego w dniu 27 lutego br. w Ministerstwie Zdrowia ustalono, iż niezbędne są prace nad reformą finansowania pediatrycznej i perinatalnej opieki paliatywnej w duchu rządowego programu „Za życiem”. Obecne finansowanie nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów funkcjonowania
kompleksowej opieki hospicyjnej. Aktualizacji wymagają w szczególności stawki związane z zatrudnianiem
lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów i psychologów ze specjalizacją niezbędną do pracy w hospicjach dziecięcych.
Kolejnym istotnym zagadnieniem jest uregulowanie sytuacji prawnej hospicjów stacjonarnych dla dzieci.
Aktualne rozporządzenie ministra zdrowia zupełnie pomija aspekt pediatrycznej opieki paliatywnej w warunkach stacjonarnych. Formalnie takie świadczenie nie istnieje w systemie prawnym. Nie ma rozdziału pomiędzy hospicjum stacjonarnym dla dzieci a hospicjum stacjonarnym dla dorosłych. Wobec powyższego niezbędne jest wprowadzenie zmian w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz.U. 2013 poz. 1347 z późn.
zm.).
Następnym niezwykle istotnym problemem jest wprowadzenie zmian w systemie edukacji personelu medycznego w zakresie pediatrycznej i perinatalnej opieki paliatywnej. Obecnie studenci medycyny i pielęgniarstwa otrzymują zbyt małą ilość wiedzy na temat możliwości opieki paliatywnej nad chorymi dziećmi, co
skutkuje powszechnym przekonaniem o konieczności terminowania ciąży w przypadkach stwierdzenia
w okresie prenatalnym choroby lub trwałego uszkodzenia rozwoju nienarodzonego dziecka. Wprowadzenie
do programu zajęć dla studentów medycyny elementów edukacji związanej z poznawaniem praktycznych
rozwiązań wypracowanych i stosowanych w szeregu placówek zrzeszonych w Ogólnopolskim Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej mogłoby w istotny sposób zmienić przekonanie o konieczności przerywania
ciąży w świetle alternatywnych rozwiązań zgodnych z najnowszą wiedzą medyczną.
Pragniemy zatem zapytać:
1. Czy w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad reformą finansowania pediatrycznej i perinatalnej opieki
paliatywnej?
2. Czy przygotowywane są zmiany sytuacji prawnej hospicjów stacjonarnych dla dzieci zgodnie z potrzebami sygnalizowanymi podczas wymienionych spotkań?
3. Czy planowane są stosowne zmiany w edukacji studentów medycyny, mające na celu zapoznanie ich
z możliwościami wykorzystania w procesie medycznym wsparcia hospicyjnej pediatrycznej opieki paliatywnej jako alternatywy dla przerywania ciąży?
Przy okazji niniejszego oświadczenia pragniemy również prosić Pana Ministra o kontynuację roboczych
spotkań, mających na celu postęp w pracach usprawniających opiekę medyczną nad dziećmi najbardziej potrzebującymi specjalistycznej pomocy, z przedstawicielami Ogólnopolskiego Forum Pediatrycznej Opieki
Paliatywnej.
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