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Szanowny Panie Rzeczniku,

W nawiązaniu do ustaleń z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie zasad naszej
współpracy, w tym tematyki najbliższego spotkania, które odbędzie się w dniu 16 marca
2009 r., pozwalam sobie przekazać Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich Zdrowie dzieci
i młodzieży w Polsce opracowany przy współudziale Głównego Urzędu Statystycznego,
z propozycją wykorzystania tej publikacji w pracach Rzecznika Praw Dziecka
i przyłączenia się do zawartych w niej inicjatyw na rzecz dobra dzieci.
W Biuletynie dokonano oceny aktualnych warunków życia i rozwoju dzieci
i młodzieży, omówiono wyniki drugiego ogólnopolskiego, reprezentacyjnego badania stanu
zdrowia ludności Polski, przedstawiono wyniki badań z zakresu ochrony zdrowia i opieki
społecznej odnoszące się do dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat. Zaprezentowano także
dane o opiece szpitalnej i opiece długoterminowej, o liczbie i strukturze porad udzielonych
dzieciom w ambulatoryjnej i stacjonarnej opiece zdrowotnej, omówiono działalność żłobków
stanowiących część systemu opieki zdrowotnej, przedstawiono działalność placówek
opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych i stacjonarnych zakładów pomocy
społecznej.
Dodatkowo pogłębiono analizy badawcze wykorzystując uogólnione wyniki badania
modułowego „Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych”, przeprowadzonego na
reprezentatywnej próbie 4 728 gospodarstw domowych biorących udział w badaniach
budżetów gospodarstw domowych w 2006 r.
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W Biuletynie szeroko omówiono wyniki najnowszej (2006 r.) polskiej edycji
cyklicznych międzynarodowych badań nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży szkolnej
(HBSC - Health Behaviour in School-aged Children – A WHO Cross-national Collaborative
Study). Walorem polskich badań było opisanie środowiska rodzinnego i szkolnego oraz
kompetencji społecznych młodzieży.
W kolejnych rozdziałach poddano analizie wybrane problemy zdrowotne dzieci
i młodzieży (zaburzenia zdrowia psychicznego, choroby nowotworowe, choroby zakaźne
i zakażenia) oraz zaprezentowano ocenę stanu przestrzegania prawa dzieci i młodzieży
do zdrowia. W szczególności omówiono problemy w opiece okołoporodowej, opiece
profilaktyczno – leczniczej nad uczniami, w tym opiece stomatologicznej i problemy
w funkcjonowaniu lecznictwa pediatrycznego, a także urazy i przemoc. Przedstawiono
ponadto przykłady działań Rzecznika Praw Obywatelskich w obszarze głównych
uwarunkowań zdrowia związanych z edukacją, rodziną, zwalczaniem ubóstwa.
Będę szczerze zobowiązany za włączenie się Pana Rzecznika w upowszechnianie
i wdrażanie innych podjętych już inicjatyw, w tym w szczególności propagowanie idei
zawartych w Karcie Żywienia i Aktywności Fizycznej Dzieci i Młodzieży w Szkole oraz
w Karcie Praw Dziecka Śmiertelnie Chorego w Domu – oba dokumenty opublikowane
zostały w Biuletynie oraz dostępne są na mojej stronie internetowej.
W pierwszym przypadku chodzi o działania mające na celu wsparcie wysiłków
środowisk medycznych na rzecz poprawy stanu zdrowia uczniów, zwłaszcza w sferze
żywienia i aktywności fizycznej. Zapewnienie zdrowego żywienia oraz możliwości
bezpiecznego uprawiania aktywności fizycznej w szkole stanowią realizację należnych
wszystkim obywatelom praw, które powinny być wspólnym zadaniem szkoły, rodziców,
samorządu lokalnego oraz podlegać programowemu nadzorowi i wsparciu w ramach
zdrowotnej, edukacyjnej i socjalnej polityki państwa.
W drugim przypadku chodzi o wsparcie tych środowisk medycznych i społecznych,
dzięki którym w okresie ostatnich kilkunastu lat kształtowały się zasady domowej opieki
paliatywnej nad dziećmi. Po przeanalizowaniu istniejącej sytuacji prawnej oraz problemów
organizacyjnych i finansowych związanych z domową opieką paliatywną nad dziećmi
przygotowany został dokument – w formie Karty Praw – ujmujący w syntetycznej formie
wszystkie wskazane zasady opieki nad dziećmi śmiertelnie chorymi w warunkach
domowych – zasady mające konkretne odniesienia do Konstytucji i Konwencji o Prawach
Dziecka. Powinny one stanowić wspólny przedmiot troski organów państwa
odpowiedzialnych za zdrowie publiczne oraz organizacji i osób zaangażowanych
w sprawowanie tej opieki. Na początku 2008 r., mając na uwadze potrzebę wsparcia
Ministerstwa Zdrowia w kwestii realizacji upoważnienia ustawowego zawartego w art. 9
ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz.
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408, z późn. zm.) do określenia standardów postępowania i procedur medycznych
wykonywanych w zakładach opieki zdrowotnej, eksperci mojego Biura oraz Naczelnej
Rady Adwokackiej i Fundacji - Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, przy udziale legislatora
w Sejmie RP, opracowali projekt rozporządzenia w sprawie standardów postępowania
i procedur medycznych z zakresu pediatrycznej domowej opieki paliatywnej. Projekt, jako
materiał wyjściowy dla pracy w resorcie, został w dniu 5 marca 2008 r. złożony
w Ministerstwie Zdrowia.
Mam nadzieję, że przedstawione informacje i opracowanie okażą się pomocne
również w pracy Pana Rzecznika. Jestem pewny, że nasze wspólne działania przyczynią się
do wyeliminowania wielu problemów rzutujących na stan ochrony praw dzieci.
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