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odpowiedzi na wystąpienie w spľawie ochrony dzięci przed

zakaŻeniem wirusem

HIV, informuję, Że Rzecznik Praw Dziecka jest

świadomy

możliwościwykonania przez kobiety cięŻarne dwukrotnego badania w kierunku HIV,
wynikającej

z

przepisów ľozporządzenia Ministľa Zdrowia

z

dnia 20 września 2012 r.

sprawie standardów postepowania medycznego przy udzieĺaniu świądczeń
zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej Sprąu,owąnej nad kobietq w okresie
w

fizjoĺogicznej ciqzy, fizjologicznego poľodu, połogu oľaz opieki nąd noworodkiem do
nowoczesnego' Należy pľzypomnieć, Że powyżej wskazane przepisy zostały
wprowadzone

na skutek sygnalizacji problemu przez Rzecznika Praw

Dziecka,

dokonanej w wystąpieniu generalnym do Ministra Zdrowia z 24 listopada 2008 ľoku.

Niewątpliwie wpľowadzenie powyŻszego badania do standaľdów opieki nad
kobietą w ciąŻy wskazuje na jego waŻną ľo1ę, dlatego naleŻy urealnić praktykę
w zakresie jego wykonania.

Jedynie 30oÁ położników zleca kobietom ciężaľnymbadanie w kieľunku HIV,
co w ocenie Rzecznika Praw Dziecka jest wysoce niepokojące i wskazuje na konieczność

pogłębionej analizy pÍzyczyn nierealizowania wprowadzonych standaľdów.
Uzasadnienie, Że lekarze nie proponują kobietom ciężarnym badań w kierunku HIV
z powodu
przyczyn zjawiska tak niskiej
',niechęci''' nie stanowi wyjaśnienia
wykonalności badań.
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26 lat Konwencji
o Prawach

Dziecka

JeŻeli przyczyną niechęci |ekaruy, na którą wskazuje Pan Ministeľ jest
niedocenianie wagi badania, może wskazywai to na bľak należytej tľoski o zdrowie
nienarodzonego dziecka i jego matki.

Innym waŻnym zagadnieniem jest efektywnośćnadzoru specjalistycznego nad

nad cięŻarnymi, w tym metody
ww. badania i monitorowania skali jego

postępowaniem lekarzy pľowadzących opiekę
motywowania ich do proponowania kobietom

wykonania. Na powyższą kwestię nie uzyskałem odpowiedzi Pana Ministľa.

Mając na względzie dobľo dzieci

i

konieczność zapewnienia im bezpieczeństwa

zdľowotnego, powołując się na upowaŻrienie Rzeczrika Praw Dzieckado podejmowania d^ałaÍl

w interesie dneci określone przepisami art. 3 ustawy z
Dziecka (Dz. U.

z

2015

Í, poz. 2086 z

drua 6

stycmia 2000 r. o Rzęczniku Praw

pőźn. zn.) ponownie zN\rÍacaln się do Pana Ministra

o informacje w powyższej sprawie.
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