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Warszawa, 27 czerwca 2017 roku

RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Praw Dziecka
Muľek Michuĺĺlk
Zss.422.26.2017.SK

Pan
Konstanty Radziwiłł

Minister Zdrowia
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analizý Spraw wpływających do Rzecznika Praw Dziecka stwieľdzam

dokonując

koniecznoŚć podjęcia działa,h mających na celu uszczelnienie systemu monitoľowania losów
dziecka od momentu jego naľodzin, tak ab y uniemoz|iwić, ,,zagubięnie'' dziecka w systemie
ochrony zdrowia.

Rzecznik Pľaw Dziecka podejmował szerokie działania

w

zakresie uszczelnienia

systemu monitorowania losów dziecka, wnosząc do poszczególnych Ministrów Zdtowia

o podjęcie działan w zakľesie zabezpieczenia dobra dzięcka. Efektem realizacji postulatów
Rzecznika w tym zakĺesie była zmiana rcZporządzenia Ministra Zdtowia
2012

r. v,

z 20

wtześnia

spľawie stąndąrdóvl postępowania medycznego przy udzielaniu śv,iadczeľi

zdrowotnych

z

zalcresu opieki okołoporodou,ej sprawowanej nad kobietq

v)

olĺresie

.fizjologiczne.i ciqży, .fizjoĺogicznego porodtl, połogu oraz opieki naĺL. nou,orodkiem.' Dzięki

wprowadzonym zmianom podmiotleczniczy, w któľym odbył się poľód, zobowiązany jest do
przekazania informacji o porodzie położnej podstawowej opieki zdľowotnej lub podmiotowi
sprawującemu opiekę nad matką w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Natomiast fakt
skutecznego przekazania zgłoszenia jest dokumentowany potwieľdzeniem jego odbioru, które

dołączane jest

do wewnętrznej dokumentacji nowoľodka prowadzonej przez

podmiot

leczniczy dokonujący jego wypisu. Zgodnie z nowymi przepisami w pľzypadku, gdy matka

nie potrafi wskazać połoznej lub istnieje podejrzenie możliwościwystąpienia problemów

' Dr. tJ. z 2016 r. poz.

ll32
at .
va

27 lat Konwencji
o Prawach

Dziecka

opiekuńczo-wychowawczyeh

w

rodzinie noworodka, podmiot leczniczy powiadamia

o porodzie powiatowe centrum polnocy rodzinie w miejscu pobytu rnatki i nowoľodka2.

Zmiany te miały zapobiec niepożądanym zjawiskom zaniedbań w opiece nad dziećmi.

Kolejnym krokięm wzmacniającym system monitoľowania losów dziecka było

i

wprowadzenie Ksiązeczki Zdrowia Dziecka

nadanie jej rangi państwowego dokumentu

medycznego. Wnioski Rzecznika w tym zakľesie zostały przyjęte

i

Sejrn Rzeczypospolitej

Polskiej znowelizował ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Pľaw Pacjenta']. od

l

stycznia

2016 r. każdę nowo narodzone dziecko bezpłatnie otľzymuje Ksiązeczkę zdľowia.

Na podstawie spraw wpływających do Rzecznika Praw Dziecka naleŻy uznać,

Że

przyjęte dotychczas rozwiązania pľawne są nadal niewystaľczające.

Zagadnieniem budzącym niepokój Rzecznika Praw Dziecka jest brak narzędzi
prawnych kontľolujących losy dziecka w przypadku niezgłoszenia się pľZeZrodzica (opiekuna
prawnego) do placówki medycznej. Zarőwno ľZeczonę ÍozpoÍządzenie,które obowiązywaĆ,
będzie jedynie do końca gľudnia 2018 ľ. i zostanie zastąpione standaľdami organizacji opieki

zdrowotnej, jak

i

Rozporządzenie Ministra Zdľowia

z

dnia 18 sierpnia 2011 r. wspľawie

obowiązkorych szczepień ochľonnycha, wŻaden sposób nie regulują kwestii związanej
z postępowaniem przez placówki medyczne

(przekazaną

z

dokumentacją dziecka

-

kartą szczepien

ze szpitala, w którym dziecko się urodziło) w pľzypadku niezłożeniaptzez

rodzica (opiekuna prawnego) pisemnej deklaracji o okľeślonymwzotze ze wskazaniem
|ekarza zatrudnionego w placówce medycznej.

Brak jest zatem przepisów normujących działania, któľe w tej sýuacji powinna podjąć
placówka medyczna. Rodzi się zatem pýanie o ciągłośćopieki zdrowotnej nad noworodkiem
po opuszczeniu szpitala.

Znowelizowane przepisy w tym zakľesie miały uszcze|nić, system ochľony zdrowia
dziecka, lecz

z praktyki wynika. że wpľowadzane zmiany są niewystaľczĄące w sytuacji'

w któľej rodzic (opiekun) nie dokona wyboru lekarza lub nie jest zainteresowany otoczeniem

dziecka opieką medyczną.
Ż

Rozporządrenie Ministra Zdrowiaz l6 września2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów
postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdľowotnych z zakesu opieki okołopoľodowej
sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, ťlzjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad
noworodkiem (Dz. U. poz. l5l4).
' Dz. |). z 2016 r' poz. l 86, z pőŹn. zm.
' Dz. U. z2016 r. poz.849, zpożn. zm.

2

W

ocenie Rzecznika naleŻy pľzedsięwziąć kolejne działania mające na celu

uchľonienie dzieci przed ,,zagubieniem'' się w systemie.

Mając powyższe na uwadze, działając na podstawie aľt. 10a ust.
6 stycznia 2000 ľ. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz.

l

ustawy

z

dnia

U. z2017 r. poz.922), zwracam się do

Pana Ministľa o dokonanie kompleksowej analizy zgłoszonego pľoblemu' a także podjęcie

niezbędnych

dla ochrony praw dziecka działan legislacyjnych, popÍzez skoľzystanie

zudzięlonego Ministľowi Zdrowia upoważnienia ustawowego

i

wprowadzenie przepisów

zapew niających bezpi eczeństwo dzieci.
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