Ý;*'Ťjt*_Ť+

.7-?*JđŇ\ij

i'./

,\ ą'}'

Waľszawa, 25 paździeľnika20l7 ľoku

RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Praw Dziecka
Murek Mic'huluk
Zss.422.s0.2016.KS

Pan
Konstanty Radziwiłl

MĺnisteľZdrowia
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wopiece nad noworodkiem, wynikających

w

l" ť

)

spondencji' zss.422.50.2016'KT dotyczącej m.in. gwarancji

nawiązując do
rozporządzeń

S

z

obowiązujących do dnia

3l

gľudnia 2018 ľ.

spľawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej

w

wybľanych

dziedzinach medycyny (w szczególności częściXII rozpoľządzenia Ministra Zdrowia

z dnia

20 wľześnia2012 r. w Spľawie standaľdów postępowania medycznego przy udzielaniu
świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołopoľodowej sprawowanej nad kobietą w okľesie

ťlť1ologicznej ciąŻy, fizjologicznego poľodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem),
na podstawie aľt. l0 ust.

Praw Dziecka (Dz. U.

z

l

pkt 2 oraz art. 10a ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku

2017 Í. poz. 9Ż2) zwracam się do Pana Ministľa o przekazanie

informacji w ponizszym zakresie:

W

odpowiedzi

z 13 stycznia

2017

r.

OZO.073.2.20I7|EW Minister Zdrowia

poinformował Rzecznlka Praw Dziecka, Że w czasie obowiązywania utľzymanych
w mocy aktualnych standardów postępowania medycznego' podjęte zostaną prace nad

nowymi rozporządzeniami. W związku

z

tym, upľzejmie proszę

aktualnego etapu prac nad nowym rozpoľządzeniem

w

z

zakresu opieki

nad kobietą w okľesie fizjologicznej

ťlzjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem' w tym

l

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka

z2I

wskazanie

sprawie standardów

postępowania medycznego pľZy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

okołoporodowej sprawowanej

o

grudnia2016 r. Zss.422.5O.20l6.KT

a

27 lat Konwencii
o Prawach

Dziecka

o

ciąŻy,

opisanie

nowych załoŻen lub ewentualnych zmian w częścidotyczącej opieki

nad

noworodkiern.

Ż. W dniu l lipca
o

2017 r. weszły w Życie pľzepisy ustawy

z

dnia 9 marca 20|7

r.

zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdľowotnej finansowanych ze środków

publicznych (Dz.U. 2017 poz. 759), ktőre dają Ministrowi Zdrowia możliwość
ogłaszania w drodze obwieszczenia zalecen postępowania dotyczącego diagnostyki

i leczenia w zakľesie świadczeń finansowanych ze śľodkówpublicznych, odrębnie dla

poszczególnych dziedzin medycyny, opracowanych

ptzez

odpowiednie

stowarzyszeniaŻ. W związku ztym upľzejmie proszę o wskazanie czy pľowadzone są
prace nad pľzygotowaniem obwieszczeń w zakľesie doÍyczącym diagnostyki i leczenia

dzieci.

3. W

odpowiedzi

z |3 stycznia

2017 r. ozo.073.2'20|7lBw poinformowano, Że trwają

wstępne pľace nad nowelizacją rozporządzenia Ministľa Zdrowia

z

dnia 9 listopada

2015 r. w sprawie rođzajőw, zakľęsu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu

jej przetwatzania (Dz. U. poz.2069) _ pod kątem wpľowadzenia wzoru,,kaľty
przebiegu ciąży". Wobec tego proszę o wskazanie na jakim etapie znajdują się te
prace oraz czy w resoľcie zdľowia analizowane są inne rozwiązania, mające na celu
zapewnienie uszczelnienia systemu obiegu informacji o urodzonym dziecku.
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będące zgodnie z postanowieníami ich statutów towaľZystwaIni naukowymi o zasięgu kľajowym, zrzeszające
specjalistów w danej dziędzíĺięmedycyny
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