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W odpoy”iedzi na pismo z dnia 29 kwietnia br. znak: ZSS/500/I 1/2014/EK w sprawie

prob/etna prawidłowego przepb „wit informacji O urodzeniach cizie ci, uprzejmie proszę

o przyjęcie następujących wyjaśnień:

W obowiązującym stanie prawnym, podmiot leczniczy, w którym urodziło się dziecko ma

obowiązek poinformowania i zgłoszenia tego faktu na specjalnym druku Pisemnego

zgłoszenia urodzenia dziecka jedynie do urzędu stanu cywilnego; nie ma natomiast

formalnego obowiązku zgłoszenia urodzenia dziecka do podmiotu leczniczego podstawowej

opieki zdrowotnej. Przyczyną tego jest szczególne prawo rodziców (opiekunów faktycznych)

do zgłoszenia tego urodzenia do wybranego przez siebie podmiotu leczniczego w poz

(publicznego, bądź niepublicznego). Zapewnia to art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.

o świadczeniach opieki zdrowo/ue! finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r.

Nr 164, poz. 1027 z poźn. zm.), który mówi:

„Art. 28. 1. Świadczeniobiorca ma prawo wyboru lekarza, pielęgniarki i potożnej

podstawowej opieki zdrowotnej spośród lekarzy, pielęgniarek i położnych ubezpieczenia

zdrowotnego nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym. a w przypadku każdej

kolejnej zmiany wnosi oplatę w wysokości 80 złotych. z zastrzeżeniem art. 56b i art. 69b

ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej

Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241. poz. 2416, z późn. zm.), art. 153 ust. 7a ustawy z dnia 12

października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997. z późn. zm.) i



art. 115 la Kodeksu karnego wykonawczego. Nie dotyczy to przypadku zmiany miejsca

zamieszkania i sytuacji zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez

wybranego lekarza, pielęgniarkę i położną podstawowej opieki zdrowotnej oraz innych

przyczyn niezależnych od woli świadczeniobiorcy.

2. Opłata. o której mowa w ust. 1, stanowi przychód podmiotu zobowiązanego do

tnansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych”.

Rodzice (opiekunowie faktyczni) mają zatem prawo do wyboru dowolnego lekarza,

pielęgniarki i polożnej ubezpieczenia zdrowotnego w miejscu zamieszkania, bądź poza nim.

Mają również prawo do wyboru dowolnego lekarza, pielęgniarki i położnej, w dowolnym

niepublicznym podmiocie leczniczym, nieposiadającyrn umowy z Narodowym Funduszem

Zdrowia (NFZ) o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Generalnie, respektowanie prawa zgłoszenia urodzenia dziecka przez rodziców najczęściej

skutkuje z korzyścią dla ich nowonarodzonego dziecka. Zdarzają się jednak niestety także

przypadki takie, jak opisane w piśmie Pana Rzecznika. Trzeba obiektywnie stwierdzić, że

takie, jak opisane w piśmie przypadki zdarzały się również wcześniej, tzn. przed wejściem

w życie reformy ochrony zdrowia i wdrożenia ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej

finansouam”cji ze środków publicznych, kiedy to rejonizacja placówek ochrony zdrowia,

w tym poradni dziecięcych i szpitali z oddziałami noworodkowymi powodowała, iż oddziały

noworodkowe obligatoryjnie zawiadamiały właściwą dla miejsca zamieszkania matki

poradnię dziecięcą o urodzeniu dziecka. Niemniej jednak, incydentalne przypadki „zagubienia

w systemie ochrony zdrowia” narodzonych dzieci nie powinny się zdarzać.

W tym celu, w wydanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r.

w sprawie sianda;dóu” postępowania nzeclyczn ego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

z zakresu opieki okoloporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży,

fizjologicznego porodu, pologu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. z 201 2 r. poz. 1100)

zapisano:

Osoba sprawująca opiekę iiud kobietą w ciąży:

jeżeli nie jest położną podstawowej opieki zdrrni”otnej, kieruje kobietę w okresie między

21-26 tyg. ciqżj” do polożizej podstawowej opieki zdrowotnej w celu objęcia jej opieką

W miejscu, w któi3”m będzie przebywała po porodzie.”
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Obowiązek ten nałożony na osobę sprawującą opiekę nad kobietą w ciąży powoduje

przekazanie informacji o mającym się odbyć wkrótce porodzie kobiety i możliwość

sprawdzenia tej informacji.

Wydaje się jednak, że głównym problemem w opisanych w piśmie Pana Rzecznika

sytuacjach jest pewna niewielka liczba kobiet, które nie zgłaszają się do położnej

podstawowej opieki zdrowotnej, lekarza położnika, a nawet lekarza rodzinnego, w sytuacji

zajścia w ciążę, a następnie urodzenia dziecka. W naszej opinii, dużą rolę w takich

sytuacjach mogą odegrać gminne służby pomocy spolecznej znające środowisko, w których

pracują i wspólpraca z fachowymi pracownikami podmiotów leczniczych w poz.

Niebagatelne znaczenie ma także edukacja zdrowotna prowadzona wśród kobiet w ciąży
przez lekarzy, pielęgniarki i położne podstawowej opieki zdrowotnej.

W Ministerstwie Zdrowia analizowane są również uwarunkowania prawne, które

stworzyłyby możliwość obligatoryjnego powiadamiania przez szpital lekarza rodzinnego

kobiety o urodzeniu przez nią dziecka, pod kątem możliwości uszczelniania systemu w tym

zakresie
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