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Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska oraz do minister zdrowia Ewy
Kopacz

Szanowny Panie Premierze! Szanowna Pani Minister!
Domowe hospicjum dla dzieci w Bia³ymstoku dzia³a od marca 2009 r. Obecnie opiekuje siê ono dzie-

wietnaœciorgiem dzieci z ca³ego województwa podlaskiego. Najm³odsze z nich maj¹ zaledwie kilka mie-
siêcy. W szczególnoœci s¹ to dzieci z chorobami genetycznymi, metabolicznymi oraz chorobami, które
powsta³y w wyniku urazów oko³oporodowych.

Hospicjum zatrudnia czterech lekarzy, cztery pielêgniarki i dwie rehabilitantki. Z placówk¹
wspó³pracuje te¿ ksi¹dz prawos³awny. Brakuje psychologa i ksiêdza katolickiego. Hospicjum pomaga
nie tylko dzieciom, ale tak¿e rodzicom chorych dzieci – zatrudnione pielêgniarki ucz¹ pielêgnacji, do-
starczaj¹ sprzêt, pomagaj¹ za³atwiaæ ró¿ne formalnoœci. Jeœli dziecko wymaga specjalistycznych kon-
sultacji, trafia do szpitala, a wówczas te¿ jest obecna przy nim pielêgniarka z hospicjum.

Opieka nad chorymi dzieæmi i ich rodzinami œwiadczona przez hospicjum jest ca³kowicie bezp³atna.
Hospicjum jest finansowane z wp³ywów Fundacji „Pomó¿ im”, prywatnych dotacji, przekazywanego 1%
podatku, œrodków zebranych podczas publicznych kwest oraz kontraktu z Narodowym Funduszem
Zdrowia. £¹czne œrodki z wy¿ej wymienionych Ÿróde³ dochodu hospicjum pokrywaj¹ jedynie oko³o 30%
miesiêcznych wydatków. Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia obejmuje finansowanie doty-
cz¹ce jedynie dwanaœciorga z dziewietnaœciorga podopiecznych. Tak¿e w najbli¿szej przysz³oœci nie za-
powiada siê na wy¿szy kontrakt. Jednak¿e potrzeby bia³ostockiego hospicjum s¹ znacznie wiêksze. Nie
mo¿na ograniczaæ liczby przyjmowanych pacjentów. Hospicjum zosta³o powo³ane do ¿ycia po to, by po-
magaæ jak najwiêkszej liczbie nieuleczalnie chorych dzieci. Narodowy Fundusz Zdrowia nie powinien
z góry zak³adaæ, za ilu pacjentów w danym roku zap³aci, a kontrakt powinien dotyczyæ wszystkich objê-
tych opiek¹ hospicjum. Nie wolno bowiem z urzêdu ograniczaæ liczby pacjentów, którymi placówka mo-
¿e siê opiekowaæ – na tyle dzieci, ile ich umiera, powinien opiewaæ podpisany kontrakt. Nale¿y wiêc
zdecydowanie zwiêkszyæ finansowanie wy¿ej wymienionej placówki.

Bior¹c pod uwagê to, i¿ dotychczasowa polityka Narodowego Funduszu Zdrowia powoduje pogorsze-
nie i ograniczenie opieki nad nieuleczalnie chorymi dzieæmi, zwracam siê do Pana Premiera oraz Mini-
ster Zdrowia o udzielenie odpowiedzi na poni¿sze pytania.

1. Czy mo¿liwe jest zwiêkszenie finansowania takich placówek jak domowe hospicjum dla dzieci w Bia-
³ymstoku, tak aby nie musia³y one odmawiaæ przyjmowania kolejnych chorych pacjentów? Je¿eli tak, to
proszê o wskazanie, w jakim terminie oraz w jakim zakresie zostan¹ podjête dzia³ania zmierzaj¹ce do tego.

2. Na jakiej podstawie prawnej Narodowy Fundusz Zdrowia wybiera spoœród wszystkich chorych
dzieci jedne, którym sfinansuje opiekê sprawowan¹ przez hospicjum, a odmawia jej innym?

Proszê o dok³adne przyjrzenie siê opisanemu problemowi oraz spowodowanie objêcia przez Narodo-
wy Fundusz Zdrowia finansow¹ opiek¹ wszystkich umieraj¹cych dzieci, którym wsparcia udzielaj¹ pla-
cówki takie jak hospicjum dla dzieci w Bia³ymstoku.

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski




