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W odpowiedzi na pismo znak: ZSS/500!13/2014!EK. chciałbym przede wszystkim

podziękować za zgłoszone sugestie oraz przedstawione propozycje związane

z funkcjonowaniem książeczki zdrowia dziecka.

Podzielam opinię, że Książeczka Zdrowia Dziecka powiirna być traktowana jako

indywidualna zewnętrzna dokumentacja medyczna, przeznaczona nie tylko na potrzeby

opiekunów dziecka korzystającego ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot

leczniczy, ale również na potrzeby osób sprawujących opiekę medyczną czy pielęgniarską

nad dzieckiem. Formalne wprowadzenie jej w życie wpłynie na podniesienie jakości opieki

zdrowotnej zapewnianej dzieciom w szczególności poprzez ułatwienie kompleksowego

podejścia do rozwiązywania problemów zdrowotnych dziecka, ułatwienie rodzicom lub

opiekunom dziecka w zapewnieniu pełnej i terminowej prof1aktycznej opieki zdrowotnej.

Jako obowiązkowy dokument o stanie zdrowia i rozwoju dziecka może stanowić rodzaj

przewodnika po tej opiece. Założeniem jest by książeczka zdrowia dziecka była dokumentem,

w którym rejestruje się informacje o stanie zdrowia dziecka oraz ważne zdarzenia medyczne

i wszystkie informacje, które mogą być istotne i przydatne dla oceny rozwoju od urodzenia

dziecka do uzyskania pełnoletności. Wydawana powinna być przez oddziały noworodkowe,

a w przypadku urodzenia w domu, przez osobę sprawującą opiekę nad kobietą w trakcie

porodu po dokonaniu odpowiednich wpisów. Do obowiązków opiekunów dziecka należeć

będzie okazywanie książeczki przy każdym badaniu celem dokonania wpisu przez lekarza,

położną lub pielęgniarkę. Książeczka Zdrowia powinna być przechowywana w domu lub

towarzyszyć dziecku w trakcie podróży. W przypadku braku książeczki w trakcie badania.

w czasie następnej wizyty należy uzupełnić brakuj ącą informację na podstawie dokumentacji

medycznej.



Ponieważ dokument ten będzie w posiadaniu opiekunów dziecka i wskutek nieostrożności

może trafić do osób trzecich, należy bardzo uważnie określić zakres danych

dokumentowanych w książeczce. Zgadzam się z opinią ekspertów z Instytutu Matki

i Dziecka. iż przygotowany projekt książeczki zawierał zbyt wiele danych, które budziły

zastrzeżenia, zwłaszcza gromadzenie danych wrażliwych. Centrum Systemów

Informacyjnych Ochrony Zdrowia poinformowało, iż dane dotyczące przebiegu ciąży.
urodzenia dziecka oraz jego rozwoju (do osiągnięcia pełnoletności) będą gromadzone

w lokalnych systemach teleinformatycznych usługodawców, a system centralny udostępni

informacje o miejscu ich przechowywania, co umożliwi wymianę danych pomiędzy

świadczeniodawcami. Z uwagi na powyższe konieczne było powtórne przygotowanie

projektu. Zrezygnowano w szczególności ze zbierania danych, które są wrażliwe. Zawężono

zbiór danych gromadzonych w książeczce do wyeksponowania prawa korzystania

ze świadczeń zdrowotnych (zwłaszcza proflaktycznych ze wskazaniem terminów

ich wykonywania) oraz uwzględnienia informacji o stanie zdrowia dziecka oraz ważnych

zdarzeniach medycznych i tych informacji, które mogą być istotne dla oceny rozwoju od

urodzenia dziecka do uzyskania pełnoletności. Wszystkie wskazane przez Pana Rzecznika

elementy znalazły swe odzwierciedlenie w projekcie. jednakże niektóre z nich będą

uwzględnione bardzo ogólne.

Informuję uprzejmie, że prace nad przygotowaniem ostatecznej wersji projektu przed

ponownym skierowaniem go do akceptacji Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia są na

końcowym etapie.

Jednocześnie chcialbyn-i przekazać Panu Rzecznikowi wersję roboczą projektu książeczki

zdrowia dziecka z prośbą o ocenę projektu, ewentualne uwagi i sugestie. Nadmieniam, iż jest

to wersja robocza, przed skierowaniem do uzgodnień społecznych, która nie uzyskała jeszcze

akceptacji Kolegium Ministra Zdrowia i nie powinna być upowszechniana, bądź

przekazywana innym osobom. Nie mniej jednak wierzę w to, iż Pana uwagi i sugestie

pomogą w opracowaniu projektu. który będzie spełniał oczekiwania wielu zainteresowanych

grup.
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