Oświadczenie złożone
przez senatora Stanisława Gogacza
na 67. posiedzeniu Senatu
w dniu 18 grudnia 2014 r.
Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Lubelskie Hospicjum dla Dzieci imienia Małego Księcia kilkanaście miesięcy temu podjęło działania
zmierzające do utworzenia oddziału stacjonarnego w Domu Małego Księcia w Lublinie przy ulicy Lędzian
49. I właśnie wtedy, kiedy zostało już uruchomione hospicjum stacjonarne, a oznaczało to takie inwestycje,
jak przebudowę pomniejszeń, wyposażenie oddziałów, uzyskanie wymaganych pozwoleń i rejestracji, przeprowadzenie rekrutacji na potrzebne stanowiska pracy – wszystko to w sytuacji, kiedy na przyjęcie do hospicjum oczekują pacjenci – Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia odmówił wszczęcia
postępowania konkursowego w zakresie świadczeń w hospicjum stacjonarnym z uwagi na brak szablonów
postępowań konkursowych na 2015 r.
Odmowa ogłoszenia postępowania konkursowego, jak stwierdza to Lubelskie Hospicjum dla Dzieci imienia Małego Księga, nastąpiła pomimo zapewnienia w marcu 2014 r., że środki finansowe na świadczenia
w hospicjum stacjonarnym będą od 1 stycznia 2015 r. Narodowy Fundusz Zdrowia odmawia ogłoszenia postępowania konkursowego nawet w sytuacji, kiedy w dniu 1 kwietnia 2014 r. została przygotowana przez
konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej, doktor nauk medycznych Hannę
Wiśniewską-Ślusarz, opinia jednoznacznie stwierdzająca, że w pełni uzasadnione jest uwzględnienie stacjonarnych hospicjów dziecięcych w projekcie nowego rozporządzenia ministra zdrowia.
Również konsultant w dziedzinie pediatrii, profesor doktor habilitowany Leszek Szewczyk z Lublina,
stwierdza między innymi: „Według mojego rozeznania miejsce dla paliatywnej pediatrycznej opieki stacjonarnej powinno znaleźć się co najmniej w każdym województwie. Na pewno taki ośrodek powinien znaleźć
miejsce w konsultowanym przeze mnie od dwudziestu lat województwie lubelskim”.
Z kolei w opinii z dnia 2 kwietnia 2014 r. konsultant wojewódzki w dziedzinie neurologii dziecięcej, doktor nauk medycznych Mirosław Jasiński, stwierdza między innymi: „Wyrażam gorące wsparcie dla inicjatyw
mających na celu tworzenie ośrodków opieki hospicyjnej dla dzieci. Istnieje w tym zakresie szczególna potrzeba tworzenia opieki paliatywnej stacjonarnej dla dzieci, to jest ośrodków o charakterze hospicjów stacjonarnych”.
Konsultant krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej, profesor Jerzy Kowalczyk, stwierdza,
że konieczne jest tworzenie miejsc do postępowania paliatywnego w warunkach stacjonarnych przy hospicjach dla dzieci.
Wydaje się czymś oczywistym, Panie Ministrze, że opinie autorytetów, jakie zostały przytoczone, powinny być wiążące dla wszystkich najważniejszych instytucji państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zdrowotne, a już szczególnie dla ministra zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
Proszę o pozytywne rozpatrzenie prośby Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci imienia Małego Księcia.
Stanisław Gogacz

