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Rzecznik Pľaw Dziecka dentyfikował pľoblem bľaku regulacji pľawnych dotyczących

postępowania podstawowych zespołów ľatownictwa medycznego (dalej: ZRM), w pľzypadku

podejmowania interwencjil wobec małoletniego pacjenta, w sytuacji braku możliwości

uzyskania zgody jego przedstawiciela ustawowego na udzielenie świadczen zdrowotnych

w czasie tej interwencji.

Povĺyższe obejmuje sýuacje, w których dziecko - przebywając np. w szkole lub

placówce opiekuńczej bądŹ wychowawczej - będzie wymagało podjęcia niezwłocznej

interwencji medycznej, zaś moŻliwość uzyskania ptzez podstawowy ZRM zgody jego

przedstawiciela ustawowego na udzielenie świadczenia zdrowotnego będzie niemożliwe

(np. rodziclopiekun dziecka będzie znajdował się w znacznp oddaleniu od miejsca

wezwania i nie będzie podejmował połączeń telefonicznych). W takich przypadkach Żaden

lart. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym stanowi, Że akcja
prowadzenia medycznych czynności ratunkowych rozpoczyna się w momencie pľzybycia zespołu ratownictwa
medycznego na miejsce zdarzęnia. Zespół ľatownictwa medycznego po pľzybyciu na miejsce zdarzenia
niezwłocznie rozpoczyna medyczne czynności ratunkowe. Na podstawie art. 44 ust. l ustawy z dnia 8 wrzęśnia
2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym zespół ľatownictwa medycznego tľanspoľtuje osobę w stanie
nagłego zagroŻenia zdrowotnego do najbliższego, pod względem czasu dotarcia, szpitalnego oddziału
rafunkowego lub do szpitala wskazanego przęz dyspozýora medycznego lub lekarza koordynatora ratownictwa
lnedycznego. ArÍ. 45 ust. l ww. ustawy stanowi natomiast, Że w pÍzwadku, gdy u osoby w stanie nagłego
zagroŻenia zdrowotnego zostanie stwierdzony stan, który zgodnie ze standardami postępowania, o których
mowa w art. 43, wymaga transpoľtu z miejsca zdarzenla bezpoŚrednio do szpitala, w którym znajduje się
cęntrum urazowe' albo do jednostki orgaĺizacyjrłej szpitala wyspecjalizowanej w zakĺesie udzielania świadczeń
zdrowotnych niezbędnych dla ľatownictwa medycznego |ub, gdy tak zadecyduje lekarz systemu obecny na
miejscu zdarzenia, osobę taką transpoľtuje się bezpoŚrednio do wskazanego szpitala, w którym znajduje się
centrum urazowe albo wskazanej jednostki orgaĺizacyjnej szpitala wyspecjalizowanej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego. W przypadku transportu poza rejon
operacyjny transport koordynuje lekarz koordynator ratownictwa medycznego.
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pľZepis prawa nie upľawnia wprost ľatowników medycznych do udzielenia małoletniemu

pacjentowi świadczenia zdrowotnegobez uprzedniej zgodyjego przedstawiciela ustawowego.

Jak wynika z dostępnych danych2 w ľoku szkolnym 20|512016 w szkołach

i placówkach było łącznie 6524| wypadków Z czego l5l wypadków cięzkich, 65085 innych

wypadków oraz 5 wypadków śmiertelnych.

Spľawa moŻe dotyczyć, takŻe dzieci przebywających w domach pomocy społecznej dla

dzieci i młodzieŻy niepełnosprawnych intelektualnie, które (z uwagi na ich liczbę

i rozmieszczenie) niejednokľotnie znajdują się w znacznej odległości od miejsca

zamieszkania ich rodziców / opiekunów prawnych.

Rzecznik Praw Dziecka działa na ÍZęcZ ochrony praw dziecka' w szczegő|ności prawa

do Życia i ochľony zdrowia.3 Stosownie do art. 3 ust' 2 Konwencji o Prawach Dziecka

(Dz.U. z l99| r. poz.526) Pańsľwa-Strony działajq na rzecz zapewnienia dziecku ochrony

2https://danepubliczne.gov.pVdataset/wypadki-w-szkolach-i1lacowkach-oswiatowych/resourcęl3c':.7 
dOc'l -

fab7-4Oda-8 8 đ3 -489062330 4p
3 Zgodĺiezart.3 ust.2 pkt l ustawy zdĺia6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dzięcka(Dz. IJ' z2077 r.poz.
e22)
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Punkt przedszkolny

Dom wczasów dziecięcych

Bursa

Młodzieżowy ośrodek Socjoterapii ze szkołami

Młodzieżowy ośrodek Wychowawczy

ośrodek Rewal idacyj no-Wychowawczy
urnoŻliwiający upośledzonym umysłowo ľealizację

obowiązku szkolnego i nauki

Specjalny ośľodek Szkolno-Wychowawczy

Specjalny oŚrodek Wychowawczy

Szkďa specjalna pľzysposabiająca do pracy dla
uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym lub znaczn1m oraz dla uczniów

z więcei niż iedna niepełrospľawnościa

Technikum

Liceum ogólnokształcące

Zasadnicza szkoła zawodowa

Gimnazjum

Szkoła podstawowa

Przedszkole

Wypadki w wybľanych szkolach i placówkach w ľoku szkolnym Ż01512016

(wg SIo stan na 30 wrześnĺa 2016 ľ.)
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i opieki w'takim sĺopniu, y, 'iakim jesĺ ĺo niezbędne dla jego dobrcł, biorqc pod tlwagę prawa

i obou,iqzki jego ľodzicĺill,, opiekunóv, prav,nych lub innych osób prawnie Za nie

odpowiedzialnych, i w ĺym celu będq podejmov,ały v,szelkie v,łaściu,e kľoki ustawodąll,cze

oraz ądministracyjne'

Pľawo pacjenta do wyľażenia zgody na udzielenie mu świadczenia zdľowotnego

reguluje rozdział 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw

Pacjenta (Dz.U. z2017 r'poz.l3l8). Pľzepisy tegorozdziału stosuje się do vĺyraŻeniazgody

na udzielenie świadczeń zdrowotnych, albo odmowy takiej zgody, jeżeli pľzepisy odľębnych

ustaw nie stanowią inaczej'a Pľzyjmuje się w płaszczyźnie polskiego prawa medycznego _

soĺidnie już ustalonq zasadę, że zadnego świadczenia (interwencji) nie można nikomu

narzucić bez jego zgody. Pacjent powinien zatem dysponować mozĺiwościq udzielenia zgody

na jakiekolwiek śv,iadczenie (interwencje) w stosunku do su,ojej osoby bqdź odmowy jej

udzielenia. ( . ) Zgoda jest podsĺawq (jednak nie jedynq) ĺegalizacji działania wobec

pacjenta. Konieczność tlzyskania zgody y,ynika z konstytucyjnego prawa jednostki do

samostanowienicl i ochľony jej integralności.5 Na podstawie art. I7 ww. ustawy pacjent,

w tym małoletni, który ukończył 16lat, ma prawo do wyrazenia zgody na przeptowadzenie

badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych. Przedstawiciel ustawowy pacjenta

małoletniego ma prawo do wyrażenia takiej zgody, zaś w przypadku braku przedstawiciela

ustawowego pľawo to, wodniesieniu do badania,moŻe wykonać opiekun faktyczny' Pacjent

małoletni, który ukończył 16 lat ma prawo do wyrażenia spľzeciwu co do udzielenia

świadczenia zdľowotnego' pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna

faktycznego. W takim pľzypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.

Przedstawicieĺ ustawowy ('.') zasadniczo w ząlezności od konĺcľetnych uwarunkowań, może

y,yrazić zgodę jako wyłqczne uprawniony aĺbo jako współuprawniony (w konstrukcji zgody

podwójnej) do decydowania o interwencji leczniczej.6 Co do zasady pacjent (lub inna osoba

uprawniona) powinien wyrazić, zgodę na świadczenie medyczne przeđ jego udzieleniem.

ZgodawyraŻona po udzieleniu Świadczenia nie ma mocy pľawnej.

Zagadnienie zgody na udzielenie świadczęnia zdrowotnego znajduje szczegółowe

uregulowanie takze w art. 32-34 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach|ękarzai|ękarza

dentysty (Dz. U' z2017 t. poz. I25, z pőźn. zm.). Zgodnie z art. 33 ust. 1 tej ustawy badanie

a aľt. l5 ustawy z dnia ó listopada 2008 r' o prawach pacjenta i Rzeczniku Pľaw Pacjenta

5 D. Karkowska, Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta _ Komentarz, wydanie IIl, LEX 20ló
6 B. Janiszewska' Zgoda na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Ujęcie wewnątrzsystemowe' Waľszawa 20l3' str. 502
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lub udzielenie pacjentowi innego świadczenia zdrowotnego bezjego zgody jest dopuszczalne,

jeŻeli wymaga on niezwłocznej pomocy lekarskiej, a ze względu na stan zdrowia lub wiek nie

może vĺyrazić, zgody i nie ma możliwości porozumienia się z jego przedstawicielem

ustawowym lub opiekunem faktycznym. Rozwiązywałoby to w duzej mierze pľoblem

interwencji podejmowanych wobec małoletnich pacjentów, gdyby nie fakt' Że przepisy

te mogą odpowiadać jedynie przypadkom, w których pomocy małoletniemu pacjentowi

udzielałby specjalistyczny ZRNI (w skład któľego wchodzi lekaľz). Pľoblematyczna jest

interwencja podstawowego ZRM, podczas któľej świadczeń zdľowotnych udzielają z reguły

ratownicy medyczni.1 W sýuacji braku przedstawiciela ustawowego dziecka w miejscu

wezwania i jednoczesnej niemoŹności skontaktowania się z tym przedstawicielem ľatownicy

medyczni mogą przeprowadzić jedynie badanie małoletniego pacjenta - o ile obecny jest jego

opiekun faktyczny i wyrazi na to zgodę. Natomiast każde działanie uznawane za udzielenie

świadczenia zdrowotnego bez zgody przedstawiciela ustawowego dziecka nie będzie mogło

być' przeprowadzone lege artis. W art. 1l ust. l0 ustawy z dnia 8 wrzeŚnia 2006 r.

oPaństwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z2016 r. poz. 1868, z pőżn. zm.) jest

mowa o tym, Źe ratownik medyczny moŻe, po dokonaniu oceny stanu pacjenta, nie

podejmować lub odstąpić od medycznych czynności ratunkowych albo udzielania świadczeń

zdľowotnych, jezeli nie spowoduje to niebezpieczeństwa utraty Życia, cięzkiego uszkodzenia

ciała lub cięzkiego rozstľoju zdrowia. Rozważenia wymagałoby zatem uregulowanie sytuacji

koniczności udzielania pÍZeZ ratownika medycznego świadczenia zdrowotnego, gdy stan

zdrowia pacjenta powoduje niebezpieczeństwo utraty Życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub

cięzkiego rozstroju zdľowia.

Mając na uwadze przedstawiony pľoblem' na podstawie art. lOa i 1l ust. l ustawy

z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2017 r. poz. 9Ż2) zvłracam się

do Pana Ministra o wskazanie czy kwestia tabyła pľzedmiotem analiz Ministerstwa Zdrowia

lub pľowadzone Są prace legislacyjne dotyczące postępowania ZRM w przypadku braku

7 art. ll ust. l pkt l i 3 ustawy z dnia 8 rvrześnia 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym stanowi.
że wykonywanie zawodu ratownika medycznego polega m.in. na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. w tym medycznych
czynności ratunkowych udzielanych samodzielnie lub pod nadzoľem lekarza oraz tľanspoľtowaniu osób w stanie nagłego
zagroŻenia zdrowotnego. W art. 3 pkt 4 ww. ustawy medyczne czynności ratunkowe zdefiniowano. jako świadczenia opieki
zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. udzielane
przez jednostkę systemu. o której mowa w art. 32 ust. l pkt 2' w warunkach pozaszpitalnych. w celu ratowania osoby
w stanie nagłego zagroŻenia zdrowotnego. Szczegółowo zakres tych czynności reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia
zdnia20 kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych czynności ľatunkowych iświadczeń zdrowotnych innych niz medyczne
czynności ratunkowe. które mogą być udzielane przez ratownika medycznego (Dz.U.2016 r. poz. 587. zpóżn' zm.). Wykaz
czynności obejmuje nie tylko badanie pacjenta (na którę _ w przypadku osoby ubezwłasnowolnione - zgodę moŻe wyrazić
także opiekun faktyczny).
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mozliwości uzyskania zgody przez przedstawiciela ustawowego pacjenta. Jeżeli w ocenie

resortu zdtowia kwestia ta nie wpaga ľegulacji, uprzejmie pľoSZę o pľzedstawienie

ľekomendacji dotyczących postępowania podstawowych ZRM w przypadku opisanym

na wstępie.

W ocenie Rzecznika doprecyzowanie w przepisach prawa uprawnień ZRM przyczyni

się do poprawy bezpieczeństwa małoletnich pacjentów, wymagających udzielania

niezwło cznej pomocy medycznej .
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