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Trzeba uchronić dzieci przed „zagubieniem” się w
systemie
Rzecznik Praw Dziecka jest zaniepokojony kwestią ciągłości opieki
zdrowotnej nad noworodkiem po opuszczeniu szpitala. Zauważa, że brak
jest przepisów normujących działania, które w tej sytuacji powinna podjąć
placówka medyczna.
W wystąpieniu generalnym do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła Marek
Michalak zwraca uwagę na brak narzędzi prawnych kontrolujących losy dziecka w
przypadku niezgłoszenia się przez rodzica (opiekuna prawnego) do placówki
medycznej. Nie regulują tego rozporządzenie w sprawie standardów postępowania
medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki
okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży,
fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (będzie obowiązywać
jedynie do końca grudnia 2018 r.) ani rozporządzenie w sprawie obowiązkowych
szczepień ochronnych.
Rzecznik przypomina, że w ostatnim czasie podjęto na jego wniosek wiele ważnych
działań mających na celu uszczelnienie systemu monitorowania losów dziecka od
momentu jego narodzin, tak aby uniemożliwić „zagubienie” dziecka w systemie
ochrony zdrowia. Chodzi m.in. o przepis zobowiązujący podmiot leczniczy, w którym
odbył się poród, do przekazania informacji o porodzie położnej podstawowej opieki
zdrowotnej lub podmiotowi sprawującemu opiekę nad matką w zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej. Fakt skutecznego przekazania zgłoszenia jest
dokumentowany potwierdzeniem jego odbioru, które dołączane jest do wewnętrznej
dokumentacji noworodka prowadzonej przez podmiot leczniczy dokonujący jego
wypisu. Zgodnie z nowymi przepisami w przypadku, gdy matka nie potrafi wskazać
położnej lub istnieje podejrzenie możliwości wystąpienia problemów opiekuńczowychowawczych w rodzinie noworodka, podmiot leczniczy powiadamia o porodzie
powiatowe centrum pomocy rodzinie w miejscu pobytu matki i noworodka. Ważnym
krokiem wzmacniającym system monitorowania losów dziecka było wprowadzenie
Książeczki Zdrowia Dziecka i nadanie jej rangi państwowego dokumentu
medycznego. Rzecznik zbiegał o to wiele lat.
- Znowelizowane przepisy miały uszczelnić system ochrony zdrowia dziecka, lecz z
praktyki wynika, że wprowadzane zmiany są niewystarczające w sytuacji, w której
rodzic (opiekun) nie dokona wyboru lekarza lub nie jest zainteresowany otoczeniem
dziecka opieką medyczną – przekonuje RPD.
Do Konstantego Radziwiłła zwrócił się z apelem o dokonanie kompleksowej analizy
zgłoszonego problemu, a także podjęcie niezbędnych dla ochrony praw dziecka
działań legislacyjnych, poprzez skorzystanie z udzielonego Ministrowi Zdrowia
upoważnienia ustawowego i wprowadzenie przepisów zapewniających
bezpieczeństwo dzieci.
Strona 1 z 2

Trzeba uchronić dzieci przed „zagubieniem” się w systemie
Opublikowane na Rzecznik Praw Dziecka (http://brpd.gov.pl)
Czytaj także: Co z systemem monitorowania losów dziecka? [1]
Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia (PDF) [2]
Odpowiedź Ministra Zdrowia (PDF) [3]

Udostępnij: Facebook [5] Google Plus [6] Twitter [7]
Adres URL źródła: http://brpd.gov.pl/aktualnosci-wystapienia-generalne/trzebauchronic-dzieci-przed-zagubieniem-sie-w-systemie
View the full image [4]
Odnośniki:
[1] http://brpd.gov.pl/aktualnosci-wystapienia-generalne/co-z-systememmonitorowania-losow-dziecka
[2] http://brpd.gov.pl/sites/default/files/wyst_2017_06_27_mz_monitorowanie.pdf
[3] http://brpd.gov.pl/sites/default/files/mz_odpowiedz_na_wyst_zss_422._26._2017_
1.pdf
[4] http://brpd.gov.pl/sites/default/files/c_lanak_42690253.jpg
[5] http://facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fbrpd.gov.pl%2Faktualnosciwystapienia-generalne%2Ftrzeba-uchronic-dzieci-przed-zagubieniem-sie-w-systemie
&amp;t=Trzeba%20uchroni%C4%87%20dzieci%20przed%20%E2%80%9Ezagubieni
em%E2%80%9D%20si%C4%99%20w%20systemie%20
[6] https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fbrpd.gov.pl%2Faktualnosciwystapienia-generalne%2Ftrzeba-uchronic-dzieci-przed-zagubieniem-sie-w-systemie
[7] http://twitter.com/intent/tweet?url=http%3A%2F%2Fbrpd.gov.pl%2Faktualnosciwystapienia-generalne%2Ftrzeba-uchronic-dzieci-przed-zagubieniem-sie-w-systemie
&amp;text=Trzeba%20uchroni%C4%87%20dzieci%20przed%20%E2%80%9Ezagubi
eniem%E2%80%9D%20si%C4%99%20w%20systemie%20

Strona 2 z 2

