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W imieniu środowiska lekarzy - pediatrów oraz Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego zwracam się z uprzejmą prośbą o
anulowanie zapisu wynikającego z załącznika Rozporządzenia Ministra Zdrowia z
dnia 8 września 2015 r. (Dz.U. 2015, poz. 1400, § 13, ust. 5) w sprawie ogólnych
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wymagającego w
przypadku „odmowy przyjęcia dziecka do szpitala uprzedniej konsultacji z
ordynatorem oddziału, do którego dziecko miałoby być przyjęte, albo jego
zastępcą, albo lekarzem kierującym tym oddziałem”, a „wynik tej konsultacji
odnotowuje się w dokumentacji medycznej”.
Zapis ten dotyczy bowiem tylko jednej grupy zawodowej (lekarzy pediatrów). Podważa zatem kompetencje lekarzy dyżurujących w dziecięcych
izbach przyjęć. Łamie także zapisy wynikające z prawa pracy, gdyż na
ordynatorów oddziałów nakłada obowiązek 24 godzinnej pracy lub dyżurów pod
telefonem, przez 365 dni w roku. W wielu „małych” oddziałach szpitali
terenowych, w oddziale pediatrycznym zatrudniony jest bowiem w pełnym
wymiarze czasu pracy tylko jeden lub dwóch lekarzy. Natomiast w wielu innych
oddziałach formalnie nie wyodrębnione jest stanowisko z-cy ordynatora.
Powyższe przepisy powodują, iż de facto od czasu ich wprowadzenia
zapis ten nie jest realizowany z obiektywnych przyczyn. Zawsze stanowi natomiast
możliwość powołania się rodziców dziecka na ten zapis, przede wszystkim w
przypadku skargi lub sprawy sądowej.
www.ptp.edu.pl

1

POLSKIE TOWARZYSTWO PEDIATRYCZNE
ZARZĄD GŁÓWNY

Szanowny Panie Ministrze, chciałbym podkreślić jednocześnie, iż lekarze
- pediatrzy, w zdecydowanej większości, bardzo dobrze wywiązują się z opieki
nad dziećmi i w każdym trudniejszym przypadku służą pomocą młodszym lub
mniej doświadczonym koleżankom i kolegom. Ponadto w każdym trudniejszym
przypadku nie odmawiają przyjęcia dziecka do oddziału o wyższym stopniu
„referencyjności”, tj. najczęściej do oddziałów szpitali będących w gestii
marszałków województw lub oddziałów szpitali akademickich.
W związku z powyższym proszę o przychylne rozpatrzenie naszej prośby
o uchylenie bardzo niekorzystnego i niemożliwego do zrealizowania przez lekarzy
- pediatrów zapisu.

Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski
Prezes

W załączeniu:
 Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego nr
56/2017 z dnia 13.09.2017 r. w sprawie uchylenia zapisu wymagającego w
przypadku odmowy przyjęcia dziecka do szpitala uprzedniej konsultacji z
ordynatorem oddziału, albo jego zastępcą, albo lekarzem kierującym
oddziałem.
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