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Interpelacja
W sprawie ustanowienia ochrony zdrowia dzieci jako priorytetu w zarządzaniu budżetem Skarbu
Państwa
Szanowny Panie Ministrze, na podstawie art. 192 Regulaminu Sejmu przedkładam niniejszą
interpelację, której celem jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie dotyczące finansowania opieki
zdrowotnej nad najmłodszymi obywatelami, w związku z protestem środowiska pielęgniarskiego w
warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka.
Protest pielęgniarek w CZD dotyczy zbyt niskich wynagrodzeń oraz niezadowalającego komfortu
zawodowego, co pielęgniarki interpretują jako „brak godnych warunków pracy” . Pielęgniarki jak
każda grupa zawodowa, mają prawo do protestu oraz roszczenia podniesienia poziomu uposażenia
oraz podniesienia jakości warunków ich pracy. Jednak protest ten wyłania jeszcze jeden, znacznie
głębiej osadzony problem, który z pewnością mógłby zostać poddany pod rozwagę Pana Ministra.
Otóż problemem tym jest niedostateczny poziom opieki zdrowotnej świadczonej wobec dzieci
dotkniętych różnych chorobami. Pomimo wieku, wielu młodych Polaków boryka się z różnymi
problemami zdrowotnymi. Dotyka to bezpośrednio chore dzieci, pośrednio również ich rodziców.
Obserwując obecną sytuację w opiece nad zdrowiem najmłodszych można dojść do wniosku, że brak
właściwej i godnie uposażanej opieki zdrowotnej może prowadzić nie tylko do pogorszenia zdrowia
młodych pacjentów, ale również odbijać się na ich kondycji psychicznej, ponieważ fatalnemu stanowi
zdrowia towarzyszy obawa o to, czy ich choroba ma szanse na wyleczenie. Bez właściwej opieki jest
to niemożliwe!
Coraz więcej słyszymy o specjalistycznych operacjach ratujących życie małych pacjentów, które
przeprowadzane są zagranicą i najczęściej bywają poza zasięgiem finansowym rodziców
poszkodowanych dzieci. To dowodzi, że na opiekę zdrowotną dzieci asygnowane są zbyt małe środki,
by móc zagwarantować im zdrowie i życie ze strony własnego społeczeństwa i służby zdrowia,
którego w przyszłości młodzi pacjenci będą zarówno podatnikami i beneficjentami. Nie można
pominąć tego aspektu w rozważaniu konieczności podwyższenia jakości poziomu opieki zdrowotnej
nad dziećmi.
Ponadto zdziwienie budzi fakt, że wiele cyklicznych wydarzeń o charakterze kulturalno-rozrywkowym
z wielką łatwością znajduje finansowanie z budżetu państwa, choć asygnowane środki na te cele
liczone są w milionach złotych rocznie. Ta dysproporcja nakazuje zadać sobie pytanie, którego nie
można pozostawić bez odpowiedzi:
„Co dla przyszłości Polski powinno mieć większe znaczenie i być działaniem priorytetowym? Czy
działania wizerunkowo-promocyjno-rozrywkowe, czy zdrowie najmłodszych pokoleń obywateli

naszego kraju, którzy doświadczyli wielkiej tragedii życia w cieniu choroby? Czy środki przekazywane
na opiekę zdrowotną najmłodszych mogą być wyższe?
Proszę o udzielenie odpowiedzi, mając na uwadze fakt, że niniejsza interpelacja nie ma charakteru
sporu politycznego, a wyłącznie troskę o kształtowanie priorytetów w planowanych działaniach
budżetowych. Odpowiedź Pana Ministra na postawione pytanie posłuży do kreowania polityki opieki
zdrowotnej, uwzględniającej dobro najmłodszych pacjentów.

