
Oświadczenie złożone 

przez senatora Jana Filipa Libickiego 

na 30. posiedzeniu Senatu 

w dniu 21 września 2021 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego oraz do pełnomocnika rządu do 

spraw osób niepełnosprawnych Pawła Wdówika 

Szanowni Panowie! 

W ostatnim czasie zwróciła się do mnie pani A.N., przedstawiając pisemnie następującą kwestię. Oto treść 

pisma: 

„Szanowny Panie Senatorze! 

Minął ponad tydzień od rozmowy telefonicznej z Panem, ale dopiero dzisiaj znalazłam chwilę, żeby 

przedstawić Panu problem leczenia niepełnosprawnych pełnoletnich dzieci.  

Od ponad 18 lat jestem mamą niepełnosprawnego od urodzenia dziecka. Mój syn jest wcześniakiem 

z 25/26 tygodnia ciąży. Tuż po porodzie miał sepsę, odmę, wylewy dokomorowe, przepukliny, retinopatie. 

Cały czas jest rehabilitowany i wymaga dużo pomocy lekarzy. Często jest hospitalizowany. Od 2 lat odży-

wiany jest przez PEG-a. Mimo to waży 27,30 kg. 

W czasie pobytów w szpitalu dziecięcym lekarze zwrócili mi uwagę na fakt, że gdy P. stanie się pełnolet-

ni, pojawi się problem z jego leczeniem, który polega na tym, że lekarze na SOR-ach dla dorosłych czy szpi-

talnych oddziałach nie wiedzą, jak zajmować się takim dzieckiem. Tam są inne procedury, inne leki, inna 

opieka. W związku z tym wiele pełnoletnich dzieci tam umiera. Nikt nie prowadzi statystyki zgonów takich 

dzieci. Lekarze dla dzieci, jeśli przyjmą pełnoletnie niepełnosprawne dzieci, po wizycie dużo czasu muszą 

poświęcić na wymogi zawarte w zarządzeniu nr 169/2020/DSOZ w sprawie wniosków o indywidualne spra-

wozdanie lub rozliczanie świadczeń. W moim przypadku lecząca syna od urodzenia dr neurolog odmówiła 

kontynuacji leczenia dziecka ze względu na biurokrację, system rozliczania z NFZ, wiążące terminy. Powie-

działa, że woli leczyć dzieci niż zbierać dokumenty. Po ludzku jest to bardzo zrozumiałe. 

Pisałam prośby o zmianę systemu leczenia tych dzieci do Ministerstwa Zdrowia i centrali NFZ. Niestety 

pracownicy wymienionych instytucji traktują mnie i mój problem jako nieistniejący i wmawiają mi, że sys-

tem działa świetnie, a ja nic nie rozumiem. Nigdzie w zarządzeniach nie ma mowy o pełnoletnich niepełno-

sprawnych dzieciach, a jedynie możliwości leczenia w uzasadnionych przypadkach w placówkach dziecię-

cych. 

Nasze dzieci fizycznie i psychicznie są dziećmi. Obecnie w Polsce istnieje «prawo łaski». Takie dziecko 

może być przyjęte na oddziały dziecięce lub nie. 

To są przecież dzieci. Mój syn zewnętrznie wygląda na 10-letniego chłopca. Czy jego PESEL świadczy 

o jego dorosłości? Niepełnosprawne pełnoletnie dzieci potrzebują leczenia i opieki w placówkach dla dzieci. 

Nikt tego nie chce zrozumieć. Jak mój syn wygląda na SOR dla dorosłych pośród pijanych, często wulgar-

nych osób? To jest dziecko, a nie, jak to zawarte jest w pismach z Ministerstwa Zdrowia czy NFZ, uzasad-

niony przypadek. Czy mój syn i inne takie dzieci nie mają prawa do bezpłatnej opieki w placówkach dziecię-

cych bez biurokracji i «prawa łaski»? 

W imieniu swoim i innych rodziców bardzo Pana proszę o pomoc. Co można jeszcze w tej sprawie zro-

bić? 

Z wyrazami szacunku 

A.N. 

tel. (…)”. 
Będę wdzięczny za udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, a także – o ile to możliwe – pomoc w tej spra-

wie. 

Z wyrazami szacunku 

Jan Filip Libicki 

 

 

 


