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/-Rzeczn1k Praw Dzie cka zid'enĺyfikował pľoblem z wystawieniem ptzez podmiot

wykonujący działalność,lecznicząkarty uľodzenia dziecka, w przypadku gdy poród odbył się

w domu. bez asysý osoby wykonującej zawőd medyczny.

Do Biuľa Rzecznika Pľaw Dziecka wpĘnęła spľawa, w której wnioskodawca (ojciec

dziecka) wskazał. że w wyniku nagĘch okoliczności jego dziecko ptzyszło na świat w domu.

zaś poľód odebrał on sam. Dziecko następnego dnia po porodzie było konsultowane pÍzez

lekarza neonatologa w szpitalu. Szpital odmówił wystawienia karty urodzenia dziecka'

z uĺvagi na to, że poród nie miał miejsca w tym podmiocie leczniczym. jak równiez podczas

porodu nię uczestniczyła osoba wykonująca za'wőd medyczny - będąca pľacownikiem

szpitala. W związku z Wm, w celu otrrymania kaľĘ urodzęnia dziecka, rodzice zostali

odesłani do podmiotu udzielającego matce dziecka ambulatoryjnych świadczen zdrowotnych.

Ten podmiotlecznicza również odmówił wystawienia karty urodzenia. W wyniku tej sytuacji

przez co najmniej 38 dni rodzice dziecka nie mogli go zgłosić do odpowiedniego urzędu stanu

cywilnego. ostatecznie, szpital, w którym konsultowane było dziecko po naľodzinach'

wystawił kaľtę urodzenia i przesłał do właściwego USC. jednak _ jak podniósł kieľownik tego

podmiotu leczniczego _ zĺob1ł to wyłączenie ze względu na dobro dziecka ponieważ zgodnie

z ptzeprowadzoną analizą prawną' kieľowany przez niego podmiot leczniczy nie miał

w opisanym przypadku obowiązku wystawienia tego dokumentu. Pľzedmiotowa sprawabyła

zgłaszana przez wnioskodawcę także do Depaľtamentu Matki i Dziecka Ministerstwa

Zdrowia.

Z analizy pľzepisów prawa pľZeprowadzonej w Biurze Rzecznika Pľaw Dziecka

wynika. że istotnie nie ma pľzepisu ok'eślającego. który podrniot wykonujący działalność



Ieczniczą jest zobligowany do wystawienia karty uľodzenia dziecka' W szczegőlności

problem ten ujawnia się wówczas kiedy poród nastąpił poza podmiotem leczniczym i bez

obecności osoby wykonującej zawód medyczny'

Ustawa z dnia 28 listopada2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z20l8r.
poz. 2224, z pőŹn. zm.) w art. 53 stanowi, że akt urodzenia sporządza się na podstaw-ie kaľty

urodzenia albo kaĘ martlvego uľodzenia pľzekazanej przez podmiot wykonujący działalność

lecznicząl oraz protokołu zgłoszenia urodzenia albo zgłoszenia urodzenia w formie

dokumentu elektľonicznego. Na podstawie art. 54 ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego

kartę urodzenia przekazuje się kierownikowi urzędu Stanu cywilnego właściwemu do

sporuądzenia aktu urodzenia w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia. Karta urodzenia

Za\ĄrleÍa:

l) nanvisko. imię (imiona), nanvisko ľodowe, datę i miejsce uľodzenia oraz numeľ

PESEL matki dziecka, jeŻeli został nadany;

2) miejsce, datę i godzinę urodzenia dziecka;'

3) płeć'

Karta urodzenia i karta martwego urodzenia są przekaz1lwane kieľownikowi uľzędu

stanu cywilnego w formie dokumentu elektľonicznego opatľzonego kwalifikowanym

podpisern elektronicznym' o czym stanowi aľt. 54 ust. 5 ww. ustawy. Wzory karý urodzenia

otaz wzőr karty marľwego urodzenia okľeśla minister właściwy do Spraw zdrowia,

w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw infomatyzacji.

W kwestii aktualnego sporządzania kart urodzenia Zastosowanie ma art. 144 ustawy _

Pľawo o aktach stanu cywilnego. Aktualne wzory kaľty uľodzenia i kaĘ martwego uľodzenia

okľeśla - wydane na podstawie art. 144 ust. 6 ww. ustawy _ rozporządzenie Ministra Zdrowia

z dnia 7 grudnia 2017 ľ. w spľawie u,zoľów karý uľodzenią i kaľty maľtwego urodzenia

(Dz. U. poz.2305)' Zgodnie ze wzorem kaĘ urodzenia (stanowiącego załącznik nľ 1 do tego

rozporządzenia) kaľtę wystawia .'podmiot wykonujący działalność leczniczą'' apodpisuje

',osoba upoważniona''. 'Wzőr karty przewiduje mozliwość porodu w trzech miejscach

tj. w.,szpitalu", w,,domu" i w,.innym miejscu".

Wyżej przytoczone przepisy pľawa nie wskazują na jakich zasadach odbywa się

wystawianie karty urodzenia lub kary martwego urodzenia, jak równieŻ ktőry podmiot

leczniczy jest zobligowany do dokonaniatej czynności. o ile dotychczas nie zidentyfikowano

I Podmiot rvykonujący dzialalność leczniczą pozyskq|e i pľzeÍlvaĺza Ira tę okoliczność dane doýczące: miejsca zamieszkania
ľodzicórv dziecka. lv ýnr okresu przebyrvania na telytorium Rzecąvpospolitej Polskiej na obszaľze danej gnliny. o ile są
znane. wykształcenia rodziców dziecka. infoľmacje o stanie zdľowia dziecka doýczące: długości. ciężaIu ciała. punktów
w skali Apgar. oľaz infoľtnacje o ciąży i poľodzie doNczące: okresu tľwania ciąĄ i wieloľakości oľaz daIre o popľzednich
ciążach i poľodach matki dziecka.

Ż



pľoblemów w wydawaniu Ęch kaft w przypadku porodu w szpitalu (wówczas kartę urodzenia

lub kaľtę maľtwego urodzenia wystar,va ten szpital) lub poľodu domowego w obecności

lekarua lub połoŹonej (wówczas dokument ten wystawia osoba wykonująca zawőd medyczny,

która asystowała pľzy poľodzie), o tyle przedmiotolva spľawa ujawnia lukę w przepisach

pľawa.

Zgodnie z pkt 4 części Y załączn1ka do rozporuądzenia Ministra Zdrowia z dnia

16 sieľpnia 20l8 ľ. w sprawie sĺĺlndąrdu oľganizacyjnego opieki okoĺopoľodowej (Dz'U. poz'

1756) cięŻaľnej naleĄ urnoŻliwić wybóľ miejsca poľodu (warunki szpitalne albo

pozaszpitalne) oraz przekazać, wyczerpującą informację dotyczącą wybľanego miejsca porodu

obejmującą wskazania i pľzeciwwskazania. Takie rozwiązanie było rór,vnież przyjęte

w poprzednim - uchylonym 1 sĘcznia 2019 r' _ rozpoÍządzeniu Ministra Zdrowia z dnia

20 wľześnia 2012 r' w Sprű'yie standardów postępowclnia medycznego przy udzieląniu

śv,iądczeń zdľo'l,votnvch z zah'estl opieki okołoporodowe.j sprau,owanej nad kobietq w okresie

.fizjologicznej ciqży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad nov,oľodkienl (Dz. IJ.

22016 r. poz.1132).

W znacznej większości przypadków poród w domu odbywa się w asyście położne.j,

która następie wypisuje kaľtę uľodzenia (chyba, Że podczas porodu konieczne było

przewiezienie pacjentki do szpitala). W pľzedmiotowej sprawie to ojciec dziecka odbieľał

poľód zaś pierwszy kontakt położnicy i jej dziecka z osobą wykonującą zawőd medyczny

miał miejsce następnego dnia - w szpitalu'

Wobec povĺyŻsrych wątpliwości, na podstawie art. 10a i art. 1l ustawy zdnia

6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dzięcka (Dz' U. z 2017 r. poz' 922), zvĺracam się

z prośbą o analizę przedstawionego zagadnienia pod kątem moŻliwości doprecyzowania

przepisów pľawa w obszarze wystawiania kaľý urodzenia lub kaĘ maľtwego urodzenia.

Ponadto uprzejmie proszę o przedstawienie stanowiska na temat tego, który podmiot

wykonujący działalność leczniczą będzie w opisanej sytuacji zobligowany do wystawienia

karty uľodzcnia dziccka.
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