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W dniu 13 kwietnia 2016 r. w sali nr 176 w gmachu Senatu odbyło posiedzenie 

Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci, podczas którego na wstępie przyjęto regulamin 

konkursu w Roku Henryka Sienkiewicza zatytułowanego „Obrazki z Sienkiewicza” oraz 

zmianę regulaminu Zespołu pozwalającą na podejmowanie działań na podstawie uzgodnień 

mailowych, bez zwoływania posiedzenia.  

Omawiając sprawę specjalizacji w pediatrii, podsekretarz stanu w Ministerstwie 

Zdrowia pan Marek Tombarkiewicz poinformował uczestników posiedzenia, że utworzono  

w resorcie specjalny zespół ds. kształcenia podyplomowego, który będzie ułatwiał lekarzom 

zrobienie specjalizacji w dziedzinie pediatrii. Ustosunkowując się do kolejnego punktu 

programu posiedzenia minister Tombarkiewicz poinformował zebranych, że w Ministerstwie 

Zdrowia nie są prowadzone prace nad ustawą o szpitalach klinicznych. Zaproszeni goście – 

rektorzy uczelni medycznych – podkreślali, że kierownictwa szpitali klinicznych mają zbyt 

małą siłę przebicia i ich problemy nie są przez resort zdrowia dostrzegane. Przedstawiciel 

Narodowego Funduszu Zdrowia pan Maciej Miłkowski poinformował, że prace nad zmianą 

wskaźników umożliwiających dodatkowe finansowanie szpitali klinicznych nie zostały 

ukończone.  

Omawiając sprawę prowadzenia badań klinicznych w obiektach wybudowanych  

z funduszy unijnych, przedstawiciel Departamentu Infrastruktury i E-Zdrowia  

w Ministerstwie Zdrowia, pani Ewelina Kowalska zapowiedziała przesłanie przewodniczącej 

Zespołu pisma zawierającego odpowiedzi na pytania stawiane przez dyrektora ds. 

finansowych Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.  

Ustosunkowując się do braku umieszczenia fotoferezy pozaustrojowej wśród 

gwarantowanych świadczeń zdrowotnych minister Tombarkiewicz poinformował 

uczestników posiedzenia, że badane są skutki finansowe dodania fotoferezy do tego koszyka.  

Jeśli okażą się one na poziomie akceptowalnym przez resort zdrowia, fotofereza 

pozaustrojowa zostanie dodana do koszyka gwarantowanych świadczeń zdrowotnych.  

Poruszając zagadnienie ciąży u małoletnich minister Tombarkiewicz przedstawił 

uczestnikom posiedzenia następujące dane z roku 2015: zanotowano 342 urodzenia  

u małoletnich poniżej 15 roku życia, 945 urodzeń u małoletnich poniżej 16 roku życia, 2270 

urodzeń u małoletnich poniżej 17 roku życia i 4692 urodzenia u małoletnich poniżej 18 roku 

życia. Przedstawiciele Rzecznika Praw Dziecka zwrócili uwagę na obniżanie wieku inicjacji 

seksualnej oraz na konieczność prowadzenia odpowiedniej kampanii edukacyjnej dla 

młodzieży. 

Omawiając zagadnienie uzależnienia dzieci od internetu, uczestnicy posiedzenia 

wskazywali na konieczność prowadzenia akcji edukacyjnej skierowanej do rodziców, gdyż to 

oni udostępniają dzieciom odpowiednie urządzenia elektroniczne. Minister Tombarkiewicz 

poinformował zebranych, że w 2012 roku młody człowiek korzystał z internetu średnio przez 

200 minut na dobę, natomiast w 2014 roku już 350 minut na dobę.  
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