Warszawa, dnia 8 czerwca 2016 r.

Protokół szóstego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci

W dniu 8 czerwca 2016 r. w sali nr 179 w gmachu Senatu odbyło posiedzenie
Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci, poświęcone sytuacji w objętym strajkiem pielęgniarek
Centrum Zdrowia Dziecka. W posiedzeniu uczestniczyli kierownicy klinik i oddziałów CZD,
przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka.
Posiedzenie zespołu odbyło się w 16 dniu strajku pielęgniarek, które od grudnia 2014
roku są w sporze zbiorowym z dyrekcją CZD. W 14 dniu strajku dyrekcja CZD podjęła
decyzję o zamknięciu czterech oddziałów: immunologii, endokrynologii, diabetologii
i urologii dziecięcej.
Uczestnicy posiedzenia podkreślali, że w CZD leczone są najcięższe przypadki, koszty
leczenia są tym samym znacznie wyższe niż koszty leczenia dzieci w szpitalach
powiatowych, są też znacznie wyższe niż koszty leczenia osób dorosłych. Wielokrotnie
podkreślano, że w wyniku strajku najwięcej ucierpią pacjenci. Uczestnicy posiedzenia
zgodnie akcentowali konieczność zintensyfikowania prac, w resorcie zdrowia, nad poprawą
sytuacji

pediatrii

w

Polsce i

zmianę wyceny wysokospecjalistycznych procedur

pediatrycznych, jakie są głównie wykonywane w CZD. W trakcie dyskusji ze zrozumieniem
odnoszono się do postulatów pielęgniarek, zwracano jednakże uwagę, że inne grupy
zawodowe np. technicy radiolodzy zarabiają mniej niż pielęgniarki, mimo to nie grożą oni
dyrekcji CZD strajkiem.
Zwrócono uwagę na zmianę systemu szkolenia pielęgniarek jaka nastąpiła w Polsce po
wejściu Polski do Unii Europejskiej. Pielęgniarki obecnie wyszkolone na poziome
magisterskim mają wyższe oczekiwania płacowe niż pielęgniarki wcześniej szkolone
w liceach. Z tych względów poszukują, i znajdują one zatrudnienie poza granicami kraju.
Wskaźnik zatrudnienia pielęgniarek w Polsce należy do jednych z najniższych
w Europie. Na 1000 pacjentów w Polsce przypada 5,4 pielęgniarki, podczas gdy we Francji
na 1000 pacjentów przypada 9,5 pielęgniarek, w Niemczech zaś 11,3. Zwracano też uwagę,
że sytuacja będzie się pogarszała albowiem większość pielęgniarek znajduje się w przedziale
wiekowym 46-56 lat, co poskutkuje w najbliższych latach licznymi przejściami na emeryturę.

Członkowie zespołu postanowili wystosować apel do Pani Premier Beaty Szydło i do
Ministra Zdrowia Pana Konstantego Radziwiłła zawierający prośbę o podjęcie pilnych
działań zmierzających do zakończenia strajku pielęgniarek w Centrum Zdrowia Dziecka oraz
zintensyfikowanie prac nad systemowym rozwiązaniem problemów pediatrii w Polsce.
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