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Rzecznika Praw Dziecka 

W nawiązaniu do pisma znak: ZSS.422.26.2017.SK, z dnia 28 czerwca br., w sprawie 

konieczności podjęcia działań  mających na celu uszczelnienie systemu Monitorowania 

losów dziecka od momentu jego narodzin, prosżę  o przyjęcie poniższyćh informacji:  

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1132) zostanie 

zastąpione nowym aktem prawnym, nad którego projektem pracuje obecnie Zespół, 

powołany przez Ministra Zdrowia. Kwestie monitorovvania losów dziecka od jego 

urodzenia, która z inicjatywy Pana Rzecznika została uregulowana w obowiązującym 

rozporządzeniu, zostanie wzięta pod szczególną  rozwagę  w pracach przedmiotowego 

Zespołu. Dyskusji będzie poddany również  problem ewentualnych działań  ze strony 

podmiotu udzielającego świadczeń  zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki 

zdrowotnej (poz), w przypadku, gdy rodzice nie zgłoszą  się  z dzieckiem .do placówki, 

a położnej (poz) nie uda się  nawiązać  kontaktu w celu odbycia wizyt patronażowych. 

Trzeba jednak uwzględnić  fakt, iż  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
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(Dz.U. z 2016 r. poz.1793, z późn.zm.) wybór lekarza, pielęgniarki, położnej 

podstawowej opieki zdrowotnej jest prawem, a nie obowiązkiem pacjenta, w tym 

przypadku rodziców dziecka. Mogą  oni wybrać  podmiot udzielający świadczeń  

zdrowotnych, który nie posiada kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

W sytuacjach, w których istnieje uzasadniona obawa, że rodzice nie wywiązują  

się  w sposób prawidłowy ze swoich ról rodzicielskich, obowiązujące przepisy prawne 

pozwalają  na podjęcie działań  na rzecz zapewnienia dziecku bezpieczeństwa. 

Należy mieć  również  na uwadze, że powyższe rozwiązania funkcjonują  od niedawna, 

w związku z tym ocena ich efektywności będzie możliwa dopiero w dłuższej 

perspektywie czasu. 
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