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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 11 grudnia 2001 r.
w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu zaopatrywania dzieci narodzonych w szpitalu oraz dzieci w wieku do 7 lat przyjmowanych do szpitala w znaki to˝samoÊci oraz zasad post´powania w razie stwierdzenia
braku tych znaków.
Na podstawie art. 21a ustawy z dnia 30 sierpnia
1991 r. o zak∏adach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91,
poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121,
poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24,
poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769
i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117,
poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255
i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12,
poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114,
poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 45,
Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193,
Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384
i Nr 128, poz. 1407) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 3. 1. W przypadku braku mo˝liwoÊci zaopatrzenia
dziecka w znaki to˝samoÊci w sposób okreÊlony w § 2
ust. 1 sporzàdza si´ dokumentacj´ fotograficznà, do
której do∏àcza si´ dane, o których mowa w § 1 ust. 1
pkt 1 albo 2.

§ 1. 1. Znakami to˝samoÊci, w które zaopatrywane
sà dzieci narodzone w szpitalu oraz dzieci w wieku do
7 lat przyjmowane do szpitala, sà bransoletki wykonane z tasiemki, p∏ótna lub tworzywa sztucznego, na których sà wypisane czytelnie:

§ 4. 1. Lekarz lub po∏o˝na odbierajàca poród w szpitalu sà obowiàzani natychmiast po urodzeniu si´ dziecka i pokazaniu go matce oraz poinformowaniu o p∏ci
zaopatrzyç dziecko w znaki to˝samoÊci. CzynnoÊci tej
dokonuje si´ w obecnoÊci matki.

1) imi´, nazwisko i data urodzenia dziecka — w przypadku dziecka w wieku do 7 lat,
2) p∏eç, data i godzina urodzenia si´ dziecka oraz imi´
i nazwisko matki — w przypadku dziecka narodzonego w szpitalu.
2. Znaki to˝samoÊci dzieci narodzonych z cià˝y
mnogiej powinny dodatkowo zawieraç cyfry rzymskie
wskazujàce na kolejnoÊç rodzenia si´ dzieci.
§ 2. 1. Znaki to˝samoÊci sà zak∏adane albo zaszywane swobodnie wokó∏ nadgarstków obu ràk albo kostek
obu nóg dziecka, w sposób zapewniajàcy ich utrzymanie si´.
2. Znaki to˝samoÊci powinny byç stale czytelne,
a w razie zniszczenia lub w miar´ wzrastania dziecka —
zast´powane nowymi.

2. Dokumentacja fotograficzna sk∏ada si´ ze zdj´cia
dziecka i zbli˝enia jego twarzy, wykonanych na b∏onach
negatywowych barwnych lub w formie zapisu cyfrowego z kompresjà JPEG.
3. Dokumentacj´ fotograficznà do∏àcza si´ do dokumentacji medycznej dziecka.

2. W przypadku gdy przebieg porodu nie pozwala
na pokazanie dziecka matce i na poinformowanie
o p∏ci, lekarz lub po∏o˝na sà obowiàzani zaopatrzyç
dziecko w znaki to˝samoÊci natychmiast po urodzeniu
si´ dziecka.
3. Fakt zaopatrzenia dziecka narodzonego w znaki
to˝samoÊci oraz dane zawarte na znakach odnotowuje w dokumentacji medycznej matki i dokumentacji
medycznej dziecka oraz potwierdza podpisem lekarz
lub po∏o˝na, o których mowa w ust. 1 albo 2.
§ 5. 1. Przy przyjmowaniu do szpitala dziecka to˝samoÊç dziecka ustala si´ na podstawie odpowiednich
dokumentów, a w razie ich braku — na podstawie
oÊwiadczenia otrzymanego od osób przekazujàcych
dziecko.
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2. Po ustaleniu to˝samoÊci dziecka, lekarz, piel´gniarka lub po∏o˝na sà obowiàzani do natychmiastowego zaopatrzenia dziecka w znaki to˝samoÊci.
3. Fakt zaopatrzenia dziecka w znaki to˝samoÊci odnotowuje w dokumentacji medycznej dziecka i potwierdza podpisem osoba, o której mowa w ust. 2;
w dokumentacji medycznej nale˝y ponadto odnotowaç imiona, nazwiska, numery PESEL, miejsca zamieszkania i adresy rodziców lub innych osób przekazujàcych dziecko do szpitala, ustalone na podstawie
dowodów osobistych bàdê innych dokumentów
stwierdzajàcych to˝samoÊç.
§ 6. 1. W przypadku przyjmowania do szpitala
dziecka, którego to˝samoÊci nie mo˝na ustaliç, powiadamia si´ o tym fakcie jednostk´ organizacyjnà Policji
oraz sporzàdza si´ protokó∏ zawierajàcy w szczególnoÊci nast´pujàce informacje:
1) okolicznoÊci i przyczyny przyj´cia dziecka do szpitala,
2) rysopis dziecka wraz z dokumentacjà fotograficznà,
o której mowa w § 3 ust. 2,
3) imi´ i nazwisko, dat´ urodzenia i adres zamieszkania osób przekazujàcych dziecko, ustalone na podstawie odpowiednich dokumentów stwierdzajàcych to˝samoÊç, a w razie ich braku — na podstawie oÊwiadczeƒ potwierdzonych w∏asnor´cznym
podpisem.
2. Pracownik szpitala przyjmujàcy dziecko podpisuje protokó∏ i do∏àcza do dokumentacji medycznej dziecka.
3. Do chwili ustalenia to˝samoÊci dziecka znaki to˝samoÊci, o których mowa w § 1, zawierajà dane umo˝liwiajàce rozpoznanie dziecka, a w szczególnoÊci p∏eç
i przybrane imi´.
§ 7. 1. W przypadku przyjmowania do szpitala
dziecka, skierowanego z innego zak∏adu opieki zdrowotnej, które nie jest zaopatrzone w znaki to˝samoÊci,
osoba przyjmujàca jest obowiàzana sporzàdziç protokó∏ zawierajàcy nast´pujàce informacje:
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1) dane osobowe dziecka, ustalone na podstawie pisemnego oÊwiadczenia osoby przekazujàcej dziecko,
2) imi´ i nazwisko, PESEL oraz zajmowane stanowisko osoby przekazujàcej dziecko,
3) wykaz dokumentów dostarczonych szpitalowi przy
przyjmowaniu dziecka.
2. Pracownik szpitala przyjmujàcy dziecko podpisuje protokó∏ i do∏àcza do dokumentacji medycznej dziecka.
3. Bezzw∏ocznie po sporzàdzeniu protoko∏u pracownik szpitala przyjmujàcy dziecko zaopatruje je
w znaki to˝samoÊci.
4. O stwierdzeniu braku znaków to˝samoÊci przyjmowanego dziecka zawiadamia si´ kierownika zak∏adu
opieki zdrowotnej, który dziecko skierowa∏, celem potwierdzenia to˝samoÊci dziecka. Pisemne potwierdzenie to˝samoÊci dziecka do∏àcza si´ do jego dokumentacji medycznej.
§ 8. W razie stwierdzenia braku lub zniszczenia znaków to˝samoÊci za∏o˝onych przy narodzeniu dziecka
w szpitalu lub przy przyjmowaniu do szpitala, po ustaleniu to˝samoÊci na podstawie dokumentacji medycznej, zak∏ada si´ nowe znaki to˝samoÊci.
§ 9. 1. Przy wypisywaniu dziecka narodzonego
w szpitalu albo dziecka w wieku do 7 lat pracownik
szpitala, w obecnoÊci osoby odbierajàcej dziecko, jest
obowiàzany sprawdziç jego to˝samoÊç, odnotowaç t´
okolicznoÊç w dokumentacji medycznej i potwierdziç
podpisem; adnotacj´ t´ podpisuje tak˝e osoba odbierajàca dziecko.
2. Do dokumentacji medycznej dziecka do∏àcza si´
znaki to˝samoÊci dziecka, w które by∏o ono zaopatrzone podczas pobytu w szpitalu.
§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Zdrowia: M. ¸apiƒski

