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Odpowiadając na Pani pismo z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie dotyczącej zasad
wypełnienia pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka, Biuro Praw Pacjenta przy Ministrze
Zdrowia uprzejmie informuje:
Przedmiotową kwestię reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego
2005 roku w sprawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka (Dz. U. z 2005 r. Nr 27, póz. 232),
które szczegółowo normuje kwestie formę i sposoby wypełnienia „Pisemnego zgłoszenia
urodzenia dziecka".
Wyjaśniamy, iż przedmiotowe pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka nie stanowi
dokumentacji medycznej. W związku z powyższym nie stosuje się do niego kryteriów
określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 roku w
sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej ora^ sposobu jej
przetwarzania Dz. U. z 2006 r. Nr 247 póz. 1819) zgodnie z którymi: poronieniem określa się
wydalenie lub wydobycie z ustroju matki płodu, który nie oddycha ani nie wykazuje żadnego
innego znaku życia, jak czynność serca, tętnienie pępowiny lub wyraźne skurcze mięśni
zależnych od woli, o ile nastąpiło to przed upływem 22 tygodnia ciąży (21 tygodni i 6 dni).
Pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka wypełnia się w oparciu o w/w
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2005 roku w sprawie pisemnego zgłoszenia
urodzenia dziecka. Załącznik do w/w rozporządzenia ściśle określa wzór druku „pisemnego
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zgłoszenia dziecka" oraz w części zatytułowanej „Uwagi" przytacza definicje kategorii:
„urodzenia żywego" oraz „zgonu płodu (urodzenia martwego)". Podkreślić należy, iż
przedmiotowa regulacja nie przewiduje kategorii poronienia, na którą powołują się
świadczeniodawcy (szpitale, oddziały położniczo-ginekologiczne). Jedynym kryterium jest tutaj
„oznaka życia", a nie kryterium czasowe.
Podkreślić również należy, iż rzeczona kwestia była przedmiotem oficjalnego
stanowiska Ministerstwa Zdrowia wyrażona przez Departament Prawny (pisma z dnia 8
czerwca br. znak.: MZ-PR-024-6271-2/IT/06) zgodnie, z którym „brak jest podstaw prawnych
do odmowy wypełnienia pisemnego zgłoszenia dziecka".
Jednocześnie, Biuro Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia wystosowało pytanie do
Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwa Zdrowia o kwestie sposobu
wypełniania rzeczonego dokumentu w sytuacji, gdy są obiektywne trudności z ustaleniem płci.
W odpowiedzi otrzymaliśmy informacje, iż w takich sytuacjach dopuszczalne jest stosowanie
„uprawdopodobnienie płci".
Zastosowanie takiej metody wydaje się jedynym możliwym sposobem rozwiązania
przedmiotowej kwestii szczególnie w kontekście legalnej definicji zwłok ludzkich zgodnie, z
którą za zwłoki uważa się ciała osób zmarłych i dzieci martwo urodzonych, bez względu na czas
trwania ciąży (§ 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 roku w sprawie
postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi Dz. U. z 2001 r. Nr 153, póz. 1783 z zm.).
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