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Rzecznik Praw Dziecka
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Warszawa,29 grudnia 20l7 ľoku

Pan
Mateusz Moľawĺecki
Pľezes Rady Minĺstrów

Ń-ł^^ĺę 61ę )
w Pręmiera l2 grudnia 2017 t. zostały podkĺeślone

zaľówno zagadnienie konieczności zapobiegania pľZemocy wobec dzięci, jak i opľacowanie

takich standaľdów opieki okołoporodowej, które będq skutecznie chronić zycie i zdľov,ie

matki i dziecką. obie te kwestie odnoszą się w sposób bezpoŚredni do systemu monitorowania

losów dziecka.

Znowelizowany w czerwcu 2016 r. przepis art.22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia

2OI1 r' o działalności leczniczejl wprowadził upoważnienie do wydania przez ministra

właściwego do spľaw zdrowia standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w wybranych

dziedzinach medycyny lub w określonych podmiotach wykonujących działalność leczniczą.

Wskazane standardy wydaje się w celu zapewnienia odpowiedniej jakości świadczeń

zdľowotnych. Jednocześnie na podstawie art. 42 ustawy nowelizującej2, dotychczasowe

przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. Ż2 ust. 5 ustawy zmienianej

w art. 1 (o działalności leczniczej) zachowują moc do dnia wejścia w Życie przepisów

wykonawczych wydanych na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1,

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niz do dnia 31 grudnia 2018 ľ.

Powyzsze oznacza, Że utracą moc rozpoľządzenia Ministra Zdrowia:.

o z dnia 20 września 20|2 r. w Spľawie standaľdów postępowania medycznego pÍZy

udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołopoľodowej spľawowanej

nad kobietą w okĺęsie fizjo|ogicznej ciąŻy,ťlzjologicznego porodu, połogu oľaz opieki

nad noworodkiem (Dz. U. 22016 r. poz. Ll32);

' Dr. ĺJ. z 2016 r. poz.l638
' Dr. u. z 2016 r. poz. 960
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. z dnia 9 listopada Ż015 r. w spľawie standaľdów postępowania medycznego

w łagodzeniu bólu poľodowego (Dz. U. z2015 t. poz. 1997);

o z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standaľdów postępowania medycznego pÍZy

udzielaniu świadczeń zdľowotnych w dziedzinie połoŻnictwa i ginekologii z zakresu

okołopoľodowej opieki połoŻniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą

w ciąŻy, porodu, połogu, w pľzypadkach występowania okľeŚlonych powikłań oľaz

opieki nad kobietą w sýuacji niepowodzeń położniczych (Dz'U' zŻ0|5 ľ. poz.2007)'

Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy o działalności

Ieczniczej nie będą ľegulowały kwestii stosowania pľocedur medycznych, a vĺylącznie

organizację opieki zdľowotnej, tzn. zakĺes i podziaŁ zadan związanych z udzielaniem

świadczeń zdrowotnych' W szczegő|ności mogą to być: kwalifikacje peľsonelu medycznego

uczestniczącego w wykonywaniu świadczen zdrowotnych, kolejnoŚć wykonywania czynności

medycznych w procesie diagnostyczno-terapeutycznym oÍaz relacje kompetencyjne

występujące między personelem, jak ľównieŻ zakľes ich uprawnień i odpowiedzialności.

Stosowanie standaľdów o charakterze prawnym w postępowaniu medycznym jest

nieocenione' ponieważ gwarantuje pacjentom z takimi samym rozpoznaniem i o takiej samej

charakterystyce, leczenie w ten sam sposób i na tym Samym poziomie, niezaleŻnię

od oŚľodka, w którym podjęli leczenie _ co vĺyraŻa konstytucyjna zasada równego dostępu

do świadczeń opieki zdľowotnej finansowanej Ze śľodków publicznych' Standaryzacja

oznacza, Że nie od subiektywnej oceny lekarua i jego dobrej wo|i za|eŻy, czy np. pacjentka

z silnymi bólami porodowymi skorzysta z metod łagodzenia bólu. okľeślenie przez Ministľa

Zdrowia standardów w formie rozporządzenia jest niewątpliwym ,,kľokiem naprződ"

w budowaniubezpieczeństwa zdľowotnego dzieci i kobiet w ciąŻy. Umocowanie standardów

w r andze rczp or ządzeni a stanowi gwarancj ę ich pr zestr zegani a.

Należy takŻe zauwaŻyć,, Że rozstrzygnięcie co do tego, czy i kiedy wydać

rozporządzenie w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej, pozostawiono

organowi upowaznianemu' albowiem pľzepis upoważniający do jego wydania ma charakter

fakultatywny. MoŹe to oznaczać,, Że Minister Zdrowia nie vvyda aktów wykonawczych

na podstawie upowaznienia wynikającego z art.22 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej.

Z perspektywy Rzecznlka Praw Dziecka, dbającego o najlepsze zabezpieczenie

interesów dziecka, niepokój budzi pozostawienie kwestii monitorowania losów dziecka

od momentu urodzeniapoza ľegulacją prawa.
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W związku ztymí zmianami obawy Rzecznika Pľaw Dziecka budzą przede wszystkirn

dwa zagadnienia tj. tego, wjaki sposób i czy w ogóle zostaną okľeślone - tak jak jest to

dotychczas - m.in. standardy opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w ciąŻy

i noworodkjem oľaz w jaki sposób i w jakiej ťormie zostaną określone kwestie związane

z systemem monitorowania losów dziecka' obecnie system ten zawarty jest w znacznej

mietze w części XII ľozpoľządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 wľześnia 201Ż r. w sprawie

standardóu, postępolĄ,anią medycznego przy udzielaniu świadczeń zdľovlotnych z zakľesu

opieki okołoporodowej spľĺlwowanej nad kobietq w oĺĺresie .fizjologicznej ciqŻy,

.fizjologicznego porodu, połogu oľaz opieki nad nowoľodkie-'. stąd też tľoska Rzecznika

by nie umniejszać ľangi pľawnej tych uregulowań'

Chciałbym podkľeślić, Że koncepcja stworzenia systemu monitorowania losów

dziecka była jedną z waŻniejszych inicjatyw Rzecznika Pľaw Dziecka, działającego na tzecz

ochľony praw dziecka. Koncepcję tę w znacznej mierze udało się wdľozyć, co uznaję

za sukces, będący wynikiem moich wieloletnich działan.

Konieczność uľegulowania tej materii podyktowanabyła występowaniem pľzypadków

ruŻącego zaniedbywania dzieci. Jednym ztakich dramatycznych ptzypadków była historia

małego Szymona z Będzina. któľy zmarł w lutym 2010 r. Jego ciało rodzice porzucili

w stawie w Cieszynie. Przez dwa lata nie było wiadomo, kim jest odnaleziony dwuletni

chłopiec. Rodzicom udawało się ukľywać fakt, Że ich syn nie żyje. Inne dziecko _ udające

Szymona - było szczepione, okazywane funkcjonańuszowi Policji. Rodzice ptzez cały czas

pobierali na niego zasiłek. Rzecznik ana|izował równiez inne przrypadki stosowania pľzemocy

wobec dzieci m.in. chłopca przywiezionego do szpitala w stanie skľajnego wyniszczenia

organizmu i półrocznej dziewczynki, któľa zmarław wyniku zagłodzenia'

Z uwagi na takie zdaľzenia Rzecznik podjął działania na rzęcz opracowania systemu,

który pozwoliłby w możliwie najvłyższym stopniu wykluczyć podobne przypadki.

Po przeprowadzeniu ana|izy przepisów prawa i stwierdzeniu wystąpienia istotnej luki

w obszarze śledzenia sytuacji zdľowotnej dziecka od momentu narodzin do osiągnięcia

pełnoletności i po opracowaniu odpowiednich propozycji Rzecznik wystąpiła do Ministra

Zdrowia i Ministra Pľacy i Polityki Społecznej o podjęcie prac nad opracowaniem systemu

monitorowania losów dziecka od momentu jego uľodzenia. Rzecznik podkĺeślał wówczas,

Że zgodnie z obowiązującymi pľzepisami zgłoszenie dziecka do lekaľza podstawowej opieki

t Dr. u. z 2016 r. poz. 1132
o zssr soonv2ol4rEK
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zdľowotnej jest czynnością dobrowolną. niepodlegającą kontroli. Jeśli opiekunowie

nie dopełníą tej czynności, dziecko nie jest zaľejestrowane i ,,ginie w systemie ochrony

zdrowia''. Rzecznik Zapľoponował wőwczas obligatoryjne pľzekazywanie pÍZeZ placówkę

medyczną, w któľej uľodziło się dziecko, informacji o tym fakcie do placówki sprawującej

podstawową opiekę zdrowotną (dalej: PoZ) nad matką i dzieckiem. Rzecznik uzasadnił

to rozwiązanie tym' Że |ękarz PoZ miałby możliwość sprawdzenia, czy nowo naľodzone

dziecko zostało objęte opieką' Infoľmację o tym powinien uzyskać od ľodziców dziecka,

a następnie potwierdzić ją u lekarza pediatry. W przypadku' gdyby powziął informację.

Że dziecko nie zostało objęte opieką zdrowotną, powinien mieć obowiązek poinformowania

o tym właŚciwych dla miejsca zamieszkania dziecka służb socjalnych, w celu umożliwienia

zbadaniajego sýuacji.

Ministeľ Zdrowia podzielił pogląd Rzecznika o konieczności uregulowania tego

obszaru i poinformował, że podejmie analizę zagadnienia i opracuj e rozwiązania prawne

stwarzające możliwość obligatoryjnego powiadamiania przez szpital lekarza rodzinnego

kobiety o uľodzeniľ przez nią dziecka pod kątem możliwości uszczelniania systemu w tym

zakresie. Minister Pracy i Polityki Społecznej równiez uznał, Że zaptoponowane przez

Rzecznika zmiany są w pełni uzasadnione i konieczne. W rezultacie w resoľcie zdrowia

powstał pľojekt rozpotządzenia m.in. nakładający na rodziców (opiekunów) obowiązek

wskazania położnej, która obejmie noworodka opieką w jego miejscu zamieszkania.

Następne wystąpienia Rzecznika do Ministra Zdrowia dotyczyły kolejnych elementów

składających się na system monitoľowania losów dziecka' Pierwszyn takim elementem jest

Ksiqzeczka Zdrowią Dziecka. Potľzebę i zasadność przyjęcia takiego rozwiązania Rzecznik

zgłaszał w wystąpieniach kierowanych do Ministra Zdrowia w latach 2OlŻ r.5 do 2Ol4 r'6

Przedstawione pÍZez Rzecznika argumenty i propozycje pÍZyczyniły się do osiągnięcia celu

i od 1 stycznia 2016 r. kaŻde nowo naľodzone dziecko bezpłatnie otrzymuje Ksiqżeczkę

Zdrowia.1 W 201 5 r. Rzecznik brał udział w opracowaniu tego dokumentu. Ksiązeczka niesie

wymieme korzyści społeczne. w tym dla oľganizatorőw zdrowia publicznego - poprzez

optymalizację kosztów |eczenia, unikanie błędów w diagnostyce czy wykorzystanie

t zssnzrzolzru
6 zsslsoolzl2ol4tJZ
7 Jest to dokument, który powinien być okazywany przez rodzica lub opiekuna podczas kaŻdej wizýy
z dzíęckJcm w podmiocie leczniczym. KsiąŻeczka zawiera istotne dla lekarzy i rodziców informacje, w tym dane
nt' rozwoju dzięcka, wizyt ulekarza, pobýów w szpitalu, wyników badań profilaktycznych. To dokument
medyczny, którego wprowadzenie daje wymierne korzyŚci dla opiekunów dziecka _ posiadają bowiem
skľóconą, ale obejmującą całe Życie dziecka. chronologicznie ułożoną historięjego zdrowia i leczenia.
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zawaÍtych w niej treści do właściwej pľofilaktyki, a takŻebędzie użýeczny dla oceny jakości

opieki sprawowanej nad dzieckiem.

Kolejnym elementem systemu, o któľy Rzecznik równiez zabiegał,jest wprowadzony8

obowiązek przekazaniapołoŻnej podstawowej opieki zdrowotnej zgłoszenia o porodzie przez

podmiot leczniczy sprawujący opiekę nad noworodkiem. Pľzyjęto takŻe rczwiązanie, które

zakłada, że podmiot leczniczy sprawujący opiekę nad noworodkiem jest zobligowany w dniu

wypisu do poinformowania powiatowego centrum pomocy rodzinie w miejscu pobýu matki

i noworodka o ptzypadku podejrzenia wystąpienia dysfunkcji opiekuńczo-wychowawczych

w rodzinie nowoľodka i braku współpracy matki lub opiekunów prawnych noworodka

w ustaleniu położnej podstawowej opieki zdrowotnej lub podmiotu wykonującego działalność

leczniczą w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, pľzejmujących opiekę nad

nowoľodkiem'g Przepisy te są niezbędne dla zapobiegania występowaniu przypadków

zaniedban w opiece nad noworodkiem.

ostatnim elementem wdrożenia systemu monitoľowania stanu zdrowia dziecka

były prace na rzecz wprowadzenia standardów postępowania medycznego pÍzy udzielaniu

świadczeń zdľowotnych z zakresu opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieŻą. Rzecznik

Praw Dziecka zabiega o wprowadzenie takich standardów od 2008 ľ.'o Pľace w tym zakľesie

były pľowadzone pÍzez Rzecznika wspólnie z Polskim Towaľzystwem Pediatrycznym.

Standardy mają zapewniaó m.in. rca|izację postulatu Rzecznika dotyczącego badania kazdego

zdľowego dziecka raz w roku przez pediatľę. określają także poszczegő|ne elementy opieki

medycznej mającej na celu uzyskanie dobľego stanu zdľowia dziecka, z uwzględnieniem

zasadbezpieczenstwa zdrowotnego. Wskazują teŹ kto i w jaki sposób realizuje opiekę, atakŻe

waľunki' zakľes oľaz częstotliwość tej opieki. Standardy te mają takze istotne znaczenie

w ko ntekśc i e pľzec iwd ziałania pľZemoc y wobec dzieci.

W wyniku wielu działafi Rzecznika, ostatecznie udało się wpľowadzić system, który

wzmacnia opiekę zdrowotną nad dziećmi oraz pozwala wykluczyć możliwości ,,zgubienia''

najmłodszych pacjentów w systemie ochľony zdrowia w sýuacji niezgłoszenia dziecka

do placówki medycznej w celu objęcia go opieką zdrowotną. obecnie system ten - w ocenie

Rzecznika wymaga dalszego uszczelnienia rozwiązan w taki sposób, aby w jak

8 Wpľowadzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2015 r. złnieniajqc1lm ľozporzqdzenie
w spľawie standaľdów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakľesu opieki
okołoporodowej, spľav,owanej nad kobietq w okresie fizjologicznej ciqzy, fizjologicznego porodu, połogu oraz
opieki nad nowoľodkiem (Dz. U. z2015 r.poz.1514)
' Zmiany te weszły w Życie 16 października 20 l5 r.

'0 zBrN 5oo 15 3- l /200 s/EK, zss nzr z0 12 rEK
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największym stopniu chľonić najmłodszych obywateli przed negatywnymi skutkami

zaniedban w tym obszarze.

Aktualnie największe obawy Rzecznika budzą następujące kwestie:

1. Rozporządzenie w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu

świadczeń zdrowotnych z ząkresu opieki okołoporodowej, sprawowanej nad

kobietq w okresie fizjoĺogicznej ciqży, Jizjologicznego porodu, połogu oraz opieki

nad noworodkiem będzie obowiązywało do dnia 3l grudnia 2018 r' Jak wynika

z pisemnychllzapewnień Ministra Zđrowia, w czasie obowiązywania utrzymanych

w mocy aktualnych standardów postępowania medycznego, podjęte zostaną pľace

nad nowymi unorľnowaniami w tym zakľęsie. obawy budzą zapowiedzi,

żę unormowania te mogą nie być opracowane w formie aktu pľawnego;

2. Pozostawienie poza regulacją pľawną zagadnienia standardów opieki nad kobietą

w ciąŻy i nowoľodkiem;

3. Pľace nad standardami postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń

zdrowotnych z zal<resu opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieŻą w dalszym

ciągu nie zostały ukończone _ procedowanie projektu wstrzymano we wrześniu

2015 r. na etapie konsultacji publicznych;

4. Bľak innych narzędzi prawnych kontľolujących losy dziecka w przypadku

niezgłoszenia się przezrodzica (opiekuna prawnego) do placówki medycznej.

w ŻO17 r. Rzęcznik kilkukľotnie występowałl2 do Ministra Zdrowia o przekazywanie

ana|iz pľzedstawionych zagadnień oraz bieŻących informacji na temat prac legislacyjnych

mających wpływ na kształtowanie systemu będącego pľzedmiotem niniejszego wystąpienia.

Minister Zdrowia podkľeślał w swoich odpowiedziach,13 że opracowaniem nowego projektu

rozporzqdzenia Ministrą Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych w opiece

okołoporodowej zajmuje się powołany ZespőŁ ekspertów. Nowe regulacje będą w dużej

mierze uzaleŻnione od wyników jego prac i ostatecznych ustaleń.

Rzecznik - od lat zaangaŻowany w twoľzenie systemu monitorowania losów dziecka _

uwaŻa, Że działania w tym obszarze powinny być zintensyťrkowane oraz vwzględniać fakt,

Żę regulacje w formie rozporządzenia (aktu prawnego) zapewniają skuteczną drogę

t' Pismo z 13 stycznia2Ol'7 r. O2O.073.2.2017/EW

" 2ss.422.26.20 r 7. sK, zss.42z. s0.20 l 6.KT, zss.42z.5o.z0 1 6.KS
13 m.in. I./.DL.O'I 3.44.2017 .JKO
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egzekwowania stosowania przyjętych rozwiązan niz np. dokument w formie za|ecen bąđź

innego rođzaju wýycznych. Nawet najlepsze opisy procedur međycznych (dobre praktyki)

opracowane przez zespoły ekspertów w poszczególnych dziedzinach medycyny będą

stanowić jedynie wskazówki, a nie bezwzg|ędnie obowiązujące reguły postępowania.

Mając na uwadze powyŻsze, na podstawie art. 10a i art. l1 ustawy z dnia6 stycznia

2000 ľ. o Rzeczniku Pľaw Dziecka (Dz. U. z 2017 r. poz' 922), zwracam się z uprzejmą

pľośbą o podjęcie działan na tzecz dzieci, w tym zapewnienia im najlepszej ochľony

w ľamach systemu monitoľowania ich losów od narodzin oraz popÍZez zagwaruntowanie

noworodkom i kobietom w ciąŻy najvĺyŻszych standardów opieki.

}rĺ-t ł-rv L
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