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Zasady obsługi pacjenta małoletniego od 0 do 18 roku zycia.
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od 0 do 18 roku życia,
Zasady obsługi pac;enta małoletniego
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procedury
Przedmiot i zakres stosowania
pac]entovlr
Świadczen opieki zdrowotne;
ogólnych zasad pny udzlelaniu
paedmlotem niniejszej instrukqi jest określenie

małoletniemu.

pacjenta do 18 roku życia:
obejmuje zasady obslugi
ZdrowotnegoW stanach nagłego zagrożenia

1.

Ż.WstanachgdyniezachodzipodejneniezdarzeniazwiazanegozzagrożeniemzdrowlalubżyciaocjOdol6roku

3,

żYcia,

16 do 18 roku
_._ _!_ń^ńi. 7t^lir7anpno z zag
zaorożeniem zdrowia lub życia od
podejrzenie zdarzenia związanego
zachodzi
gdy
nie
W stanach
źycia.

Definicje
Śwtadczeń
zdrowotnych lub korzystająca ze
pa§ent _ osoba zwraca]ąca się tr uclzielenie świadczeń

zdrowotnych'

zawód medyczny,
leczniczy lub osobę wykonującą
udzielanych przez podmiot,

w cudzym imieniu i ze skutkiem dla
z mocy przepisu prawa moźe działać
która
osoba,
to
przedstawiciet ustawowy

osoby,Kórąreprezentuje'Przed§tawicielemustawolvym]estnp.matkalubojciecdlaswychmałoletnichtjzieci.

ze względu
stałą opiekę nad Paclentem, który
bez obolviązku ustawowegon
*
sprawująca,
osoba
to
opiekun faktyczny

nawiek,stanzdrowiaalbostanpsYchicznyopiekitakiejWymaganp.babcia,opiekunka.

opiekun prawny -

innej osobY' gd' ta takiej o,ieki
interesów osobi't,ch i majątkovlYch
ochrony
clo
powołana
to o'oba

potzebujenp.małoletni,osobacałkowicieubezwłasnowolniona'Opiekunprawnyustanawianyjestpcprzezsąd.

stan nagłego zagrożenia zdrowotnego

-

przewidywanym $/ krótkim czasie'
stan polegający na nagtym lub

uszkodzenie
następstwem może być p.ważne
zdrowia, korego bezpośrednim
pojawieniu się objawów pogarszania

funkc;i

organizmu,uszkodzenieciałalubutratażycia'StanwymagającYpodjęcianalychmiafiowYchmedycznychczynności
ratunkowYch i leczenla,

świadczenie zdrowotne

-

działania służąceprofilaktyce,

lub poprawie zdrowia
zachowaniu, ratowaniu, pnpvracaniu
ich udzielania'
pzepisów odrębnych regulująclch zasady

lub
wynikające z procesu
oraz inne działanie medyczne
'eczenia

postępowania terapeutycznego'

medycenego w czasie
osobiście przez pracownika
'
Badanie _ badanie przeprowadzone
wYwiad chorobowY) i badanre Przedmiotowe
na badanre por.lmiotowe (anamneza'
Dzieli się

diagnostyczne'o, leczniczego(fizykalne), W rozumieniu ustawy

o

należy wiązać bacJanie z najbardziej

i
ustawY o zawodzie Pieięgniarki PołoŻnej
zawodach lekarza i lekarza denĘs[Y,
polegającą na oględzinach ciała i
pod'taw.wą czynnością pracownika medycznego'

badaniufizykalnympacjentanraloletniego.ChodzituorutYnoweiniestwarzająceryzykaczynnościmedyczne.
gdy nie wiąże
leku, zainstalowanie wyrobu medycznego,
rozumiane jako np, podanie
zdrowotne
Inne świadczenia
się to z ingerencją w organizm,

ż

Zasady obsługi pacjenta małoletniego od 0 do 18 roku życia.

Opis postępowania

1.

Zdarzenia zagrażające zdrowiu lub życiu.

1.1. W

plzvuadku .udzielenia pomoclr zwiazanei ze stanem zaqrożenia zdrowia lub żvcia, wszelkie
działania m.edvc:ne są podeimowane naĘchmiagtowo, bez zbednej rwłoki.

Zaniechanie czy opóźnienie działań ratujących może spowodować niebezpieczeństwo utraty Ęcia, ciężkiego uszkodzenia
ciała lub pogorszenia stanu zdrowia,

Pracownik medyczny zaw§ze wpisuje do dokumentacji indywidualnej pacjenta informacje
zdrowotnego w stanie zagrożenia niebezpieczeństwem
informacją

o

o

udzieleniu świadczenia

utraty zdrowia lub życia, ciężkiego uszkodzenia ciała wraz z

obecnoŚci osoby towarzyszącej, zarówno innego pracownika rnedycznego jak

i

osoby towarzyszącej

małoletniemu, podając jej dane co najmniej imię i nazwisko i w praypadku opiekuna stopień pokrewieństwa lub status

fakĘczny (np. sąsiad/ka, nauczyciel/ka).

2. Zdarzania nagłe/pilne, nle

2.1.

mające charakteru zagrażającego Ęciu lub zdrowiu.

W sytuacjach nagĘch, pacjenci Kórry ukończyli 16lat, a nie ukończyli 18

mogą skorzystać z konsultacji lekarskiej bez obecnoŚci pzedsĘwiciela ustawowego lub opiekuna faĘcznego, wyłącznie

w przypadku wizyt u spĘalistów niezabiegowych. Warunkiem realizacji usługi jest wyrażenie zgody przez małoletniego

i

powiadomienie opiekuna faktycznego. Zgoda opiekuna może byĆ wyrażona ustnie w sposób nie budzący wątpliwościi
wyłącznie na usługi niezabiegowe oraz musi zostać odnotowana w dokumenlacji indywidualneJ pa§enta.

Jednak nawet w prrypadku pnedstawienia przez pacjenta nieletniego zgody pżed§tawiciela ustawowego/opiekuna
prawnego na udzielenie świadczenia zdrowotnego

-

zgody równoległej, zakres usług nie obejmuje świadczeń medycznych

nie związanych z procesem diagnostyczno terapeutycznym oraz zabiegów związanych z naruszeniem ciągłościtkanek.

2.2,

W sytuacjach nagĘch, pa§enci którzy nie ukończyli

t6lat

świadczenie zdrowotne mogą mieĆ udzielone wyłącznie w obecnościprzedstawiciela ustawowego

faĘcznego, O zdaneniu pilnym zawsze powiadamiani

ą

lub

opiekuna

rodzice dziecka a w przypadku braku możliwościkontaRu zgodę

na przeprowadzenie usługi medycznej może wydaĆ sąd rodzinny

i

opiekuńczy. Właściwymdo wyrażania zgody na

wykonanie czynnośd medycznych jest 5ąd, w Kórego rejonie czynnoki te maja być wykonane.

3. Zasady obslugi pacjenta małol€tniego gdy nie zachodzi zdarzenie związane ze
zagrożenia zdrowia lub życia i zdarzenia pilnego.

3.1,

Osoby małoletnle od 0 do 16 roku

stanenn

Ęcia.

?rzeprowadzenfe badania lekarskiego (konsultacji lekarskiej), wykonanie szczepienia, pobranie materiału do badań np,

knłi, wykonanie badania diagnostycznąo bez naruszenia fizyczności paQenta (np, usg), zrealizowanie świadczeń w
zakresie rehabilitacji, zrealizowanie porady stomatologicznej, odbywa 5ię w obecności przedstawicieła
ustawowego/opiekuna prawnego lub za Jego zgoda w obecności opiekuna faktycznego

,

J

NAZWA
DOKUM§NTU

Zasady obsługi pacjenta małoletniego od 0 do 18 roku życia.

]eżeli dziecko jest pod opieką opiekuna faĘcznego, opiekun powinien okazaĆ pisernną zgodę pnedstawiciela
uśawowego/opiekuna prawnegoł załącznik nr 2 ,,Zgoda na udzietenie świadczenia zdrowatnego pacjentowi
małoletniemu w obecności opiekuna fakĘczneglo araz na udzielenie opiekunowi faktycznemu informacji"

3.1.1. RecepcjalInfolinia
W przypadku rezerwacji terminu wizyty dla osoby od 0 do 16 roku życia, należy poinformowaĆ o potrzebie obecnoŚci
pnedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego (posiadającego pisemną zgodę pnedstawiciela
ustawowego) podczas udzielania Świadczenia zdrowotnego,
pracownik recepcji sprawdza kompletnoŚć informacji na doslarczonej zgodzie, pohvierdza przylęcie dokumentu. Fornrularz

zgody, opiekun pozostawia
papierowej, Jest powiązany

w recepcji, Oryginat Formulana zgody jest archiwizowany w dokumentacji w wersji
z dokurnentadą pacjenta lub dokumenta§ą zbiorczą Centrum Medycznego, W §ytuaql

posiaclania właŚciwych zasobów eleKronicznych, dokument zostaje skanowany do systemu.

pracownik recepgi zawsze przed realizacją usługi, informuje pracownika medycznego o wpłynięciu zgody pnedStaw|ciela
ustawowego/opiekuna

prawnego na udzielenie Świadczenia zdrowotnego pacjentowi w wieku cio 18 roku źycia w

-

doĘczy pojedynczego zdarzenia - jedne;
wizyty w poradni i jednego opiekuna, za wyjątkiem ustalonego cyklu rehabilitacji, dopuszcza się .- aby zgoda
obejmowala ciągłoścświadczeń, warunkiem jeśwskazanie zakresu i terminu {daty), Opiekun wymieniony w

obecności opiekuna faKycznego. Upowaźnienie ma charaKer jednorazowy

upoważnieniu zobowiązany jest do okazania dokurnentu tożsamości.
Zastosowanie Ęw. zgody blankietowej, ogólnej, uniwersaInej stanowi naruszenie zasady, że pacjent/opiekun rnusi wyraziĆ
zgodę na udzielenie mu konkretnych świadczeń zdrowotnych (w okreŚlonym czasie, właŚciwych dla wieku,

u,,

okreŚlonym

terminie, z określonej przyczyny).

3.1.2, Pracownik medyczny
Lekarz, pie|ęgniarka, położna, inny pracownik medyczny realizująry Świadczenta, zawsze odnotowuje w dokumentacji
medycznej fakt uclzielenia świadczenia zdrowotnego w obecnoŚci opiekuna faktycznego iliub na podstawie żgody ustnej,
Dopuszcza się wyrazenie zgody w lnnej formie graficznej- pod warunklem, ze okazana zgoda zawiera wszystkie dane

/

informacje u]ęte w druku.

3,2,
p1.7y

Osoby małoletnie od 16 do 18 roku życia.

realiza§i świadczeń zdrowotnych obowiązują ogólne zasady zgodnie z opisem dla paqenta od 0 do 16 roku życia,

Dopuszcza się realizacje świadczenia zdrowotnego bez obecnoŚci pnedstawiciela ustawowego/opiekuna

Drawnego lub

opiekuna faktycznego w przypadku koniecznoŚci przeprowadzenie badania lekarskiego (konsultacji iekarskiej), wykonania

szczepienia, pobranra mater|ału do badań np, krwi, wykonania badania diagnosĘcznego bez naruszenia fizycznoŚci
pacjenta (np. usg). zrealizowania świadczeri w zakresie rehabilitacji, zrealizowania porady stomatologicznej.

Warunkiem udzielenia świadczeniazdrowotnego jest przedłożenie pisemnej, jednorazowej zgody przedstawiciela
ustawowego/opiekuna prawnego/ załącznik nr 3 ,,Zgoda na udzielenie świadczenia zdrowotnega bez obecnoŚci

przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna fakĘcznego pacjenta w wieku od 16 do 78 lat'.

4

Zasady obsługi pacjenta małoletniego od 0 do 18 roku
zycia.

3.2.1. Recepcja/lnfolinii
w pnypadku rezerwacji terminu wizyty dla osoby, która ukończyła 16 lat,
ale nie ukończyła 18 lat i chce skorzystać ze
Świadczenia zdrowotnego bez obecnoŚci paedstawiciela ustawowego/opiekuna
prawnego bądź
naleŻY PoinformowaĆ o koniecznoŚci posiadania pisemnej zgody przedstawiciela
ustawowego"

opiekuna faĘcznego

Pracownik recePcji sPrawdza komPletnoŚĆ informacji na dostarczonej
zgodzie, potwierdza prży;ęcie dokumentu. Formulaa
zgodY, PozosfawianY jest w recePdi, oryginał Formularza zgody jest archiwizowany
w wersji papierowej, Jest p.wiązany z

dokumentacją pacjenta lub dokurnentada zbiorczą centrum Medycznego,
W sytuacji posiadania właściwychzasobów
elektronicznYch, dokument zostaje skanowany do systemu. Pracownik recepcji
zawsze pned realiza§ą usługi, inlormuje
Pracownika medYcznego o wPłYnięciu zgodY pzedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego
na udzielenie świadczenia
zdrowotnego pacjentowi w wieku od 16 do 18 roku życia bez obecności
opiekuna.

$w

Pisemne zgodY są jednorazowe za wyjątkiem ustatonego cyklu rehabilita§i. dopuszcza
5ię
obejmowała ciągłośćświadczeń , warunkiem jest wskazanie zakresu i terminu (daĘ).

-

aby zgoda

Zastosowanie Ęw. zgody blankietowej, ogólnej, uniwersalnej stanowi naruszenie
za§ady, że paĘenVopiekun musi wyrazić
zgodę na udzielenie mu konkretnych Świadczeń zdrowotnych (w określonym
czasie, właściwychdla wieku, w określonym
terminie, z okeślonejprzyczyny).

3.2.2, Pracownikmedyczny

faK udzielenia świadczenia zdrowotnego bez obecnościpnedstawiciela
ustawowego/opiekuna prawnego bądź opiekuna faĘcznego małoletniego pacjenta.
Zawsze odnotowuje w dokumentacji medycznej

DoPuszcza wYnzentĆ zgodY w innej farmie grafianej- pod warunkiem, że
olcazana zgoda zawiera wszy§ktć dane
,/

informaje ujęte w druku.

4,

Weryfikacja tożsamoŚci opiekuna pacjenta nieletniego

WerYfikacja toŻsamoŚci oPiekuna następuje zawsze w recepcji. Wyjątek
stanowi sytua§a związana ze stanem zagrożenia
życia l zdrowia i konlecznoŚcią udzielenia pomocy natychmiastowej!

4.t.

Pracownik recepcji

sprawdza okazany dokument tozsamoścl osoby, która zgłosiła się z dzieckiem
i zadaje pytanie czy je§t pnedstawicielem
uśawowym/opiekunem prawnyml radzicem dziecka.

Uznaje się osobę towazyszącą dziecku za przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego
jeżeli nazwisko dziecka
osoby towanyszącej jest takie samo oraz prócownik recepcji uzyskał potwierdzenie

i

ustne.

JeŻeli nazwisko dziecka

inne niŻ nazwisko

Jest
osoby towarzyszącej, pracownik recepcji prosi o wypełnienie
formularza oŚwiadczenia Pisemnego ,,oŚwiadąenie PĘedstawiciela ustawowegolopiekuna prawnego,.
, dokumentującego
status osoby towanyszącej dzlecku jako opiekuna prawnego.
Pobrane oŚwiadczenie jest jednokrotnym dokumentem nie wymagającym powtarżania,
dołączanym do dokumentacji i/lub
wskanowanYm do sYstemu. Zmiana jest konieczna w przypadku; wymiany
dokumentu tożsarności,zmianie nazwiska. pzy
kaŻdej kolejnej wizYcie dziecka z oPiekunem pracownicy receĘi sprawdzają
zgodność przedstawionego dokumentu
tożsamościz posiadanym oŚwiadczeniem.

Zasady obsługi pacjenta rnałoielniego od 0
do 18 roku życia.
Jezeli dziecku towarzYsżY oPiekun faktyczny
- powinien okazać w recepgi zgodę opiekuna prawnego
(pnedstawiciela ustawowego) na udzrelenie
Świadczenia w obecności opiekuna faĘcznego
,,zgoda przedstawiciela
ustawowego/opiekuna prawnego na udzielenie
Świadczenia zdrowotneqo pa§entowi

do 18 roku życla w obecności
opiekuna faĘcznego oraz udzielenie opiekunowi faĘcznemu
inFormacji''"
Zgoda ta przekazywana jest zawsze prżez pracownika
recepcji - |ekarzowi realizującernu poradę lub
innemu pracownikowi
medycznemu realizującemu usługq.

ą.Z,

Realizacja usługi medycznej
W qabinecie medYcznYm usluga dla dziecka z opiekunem
taktycznym może być zrealizowana wyłącznie
w

zakresie oPisanYm w formuiarzu zgodY, W
Przypadku konieczności rozszerzenia działania rnedycznego - nie
dopuszcza §ię
wYkonYwania Procedur medYcznYch, na }<tóre nie ma pi§ernnej
zgody opiekuna pravr'nego. Wyjątek §tanowią procedury
medygne związane ze
zagrożenia życia i nagłego pogorszenia stanu zdrowia,

'tanem

Zgoda na udzielenia 5wind§?śil"Ł§snrnl9l_asicŁnąsa w
obecności opiekuna faĘcznego oraz na udziel€nie
oPiekunowi faktYcznemu infornlacji jest dokumentem
bezwzględnie wymsganym i w przyparJku
świadczeń

§tomatologicznych przekazywanY pru,ez pracownika recepcji

- lekarzowi realizującemu usługę stomatolo§iczną,
archiwizorvane rv rJokumenlacji indywidualnej pacjenta
w wersji papierowej, a w
PrzYPadku Posiadania właŚciwYch zasobóvl eleKronicznych doclatkowo w formie
skanu dokumentu,
Oryginal jest zawsze archlwizowany. Jest powiązany z indywiclualną
dokumentaĘą paQenta lub dokumęntaQą zbiorczą
i
slanowi nierozłączny element zasobów dokumentacji rnedycznej.
oświadczenialzgody

są

§pis formularzy powiązanych z dokumentem
zalącznik nr 7,,ośwtadczenie pnedstańciela u§a wowego/opiekuna
prdwnega''

Załącznik nr

2

"Zgada na udzie/eąie Świadczenia zdrowotnego pacjenłowi małoletruemu v/ ybecnosct opiekuna

faAźycznego oraz na udzie/eaie apiekunowi fakĘcznemu
infrlnnacji.

Załącznik nr 3

"Zgoda

na udzielenie Świadczenia zdrowotnego bez obecnaścl przedstawlciela
u§awowego bądz ,piekund

faktycznego pacjenta w wieku ad 16 da 18 lat'',

6

ośwrłoczENIE
PRZE DSTAWICIELA USTAWOWEGOIO
PIE KU NA PRAWN EGO
Imię i nazwisko
Numer Pesel
Dokument tożsamości
(rodzaj

1'

d"kń;;il;

;; il;;i
;

oŚwiadczam, Że jestem w rozumieniu prawa
przedstawicielem ustawowym/opiekunem
prawnym dziecka
/podopiecznego*/wychowankax (skreślić niepotrzebne):

Imię i nazwisko dziecka/podopiecznego/wychowanka.,
Data urodzenia/ numer pesel

2.

_::::r::::::wierdzający

powierzenie opieki w przypadku podopiecznąo/wychowanka

nazwa dokumentu(wymagane jeślidotyczy)

Miejsce idata wydania/ numer

oŚwiadczam, ze wszelkie informacjepodane
wdokumenciesązgodnezprawdą istanem
fakĘcznym i nie stanowią wlakiiolwtek
sposób ,urrrruniu}rr*u.
oświadczam, ze w pr4/padku podania
nbprawdy/ nbzgodnóściprzeim uję na
siebie pełną
odp owiedzia ln ośćcywiln o - ka rn
ą.

MiejscowośĘdata i czytelny podpis przedstawiciela
ustawowego/opiekuna

prawnego

Data i podpis osoby przyl.mującej
oświadczenie
Dane osobowe będą Przetwarzane
Przez CENTRUM MEDYCZNE |4P!g
nrormdcji na temat Przetwarzania
1!. Z o,o. w cetach zwĘzanrch ze śwladczentem usług medycznych. Więcej
banych o,oti*yriirÓ'Ć?ńirąuu uiorćuL'
s7,'żo.o, znajdą państwa na ilrJńii, w**.crneaica,pt,

iriiri

Infolinia i Zą 36ą 7a 00, www,cmmedica.pl

Zgada przedstawiciela ustawowego/opiekufia pra}vnego na udzielenie świadczenia
zdrowotnego pacjentowi do 18 roku życia rąl obecności ooiekuna faktvcznego oraz na udzietenie
opiekunowi faktycznem u informacji.
Dane osobowe przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego:
Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:
Numer PESEL lub

Ęp i numer

dokumentu tozsamości:

Stopień pokrewieństwa wyrazającego zgodę:

OŚwiadczam, że jako przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny wyrażam zgodę na realizację
świadczenia medycznego :
1. Konsultację lekarską, a także wydanie opinii i orzeczeń lekarskió

tak

nle

tak

nle

tak

nle

tak

nie

tak

nie

c) wykonanie znieczulenia miejscowego

tak

nie

d) wykonanie badania radiologicznego (np, rtg, pantomogram)

tak

nie

e) wykonanie czynności związanych z ortodoncją

tak

nle

2. Pobranie materiału do badań np. krwi
3. wykonanie szczepienia (doĘczy poradni dzieci zdrowych z wyznaczonym
4, świadczeń w zakresie rehabilitacji ;
a) zabieq rehabilitacvinv iednorazowv w dniu:
b) cykl ustalonych zabieqów rehabilitacvinvch:
5, Konsultacji/usługi stomatologicznej

termineą

dn

od.

:

a) konsultację lekarską (badanie)

,.,.,,......,.,..

b) leczenie stomatologiczne w zakresie

..,.......-

W dniu

Mojemu dziecku/wychowankowi/ podopiecznemu:
Imię i nazwisko małoletniego, data urodzenia/numer PESEL

W obecnościopiekuna faktycznego (dane opiekuna)l

Numer PESEL lub

Ęp i numer

dokumentu tozsamości;

Wyrazam/Nie wyrażamx zgodę/y na
Ęw opiekunowi fakĘcznemu informacji o stanie zdrowia dz|ecka, rozpoznani[
ProPonowanYch metodach diagnostycznych, leczniczych, wynikach leczenia oraz rokowaniu.

M

iejscowość, data, czytel ny podpis składającego oświadczen ie

Data i Podpis osoby przyjmującej dokument

* oznaczy c właściwepoprzez jed nozna czne

za

kreślen e
i

Dane osobowe będą przetwarzane przez CENTRUM MEDYCZNE MEDICA SP, Z o.o. W celach związanych Ze śWiadcżeniem usług medycznych, WięCej informacji
na temat
przetwarzania danych osobowych przez CENTR|JM /u|EDYCZNE MĘDIa sP. Z o,o. znal:dą Państwo na stronie www.cmmedica,pl,

Infolinia: ż4 364 70 00, www.rmmedicn.pl

Zgoda przedstawiciela ustawowego/opiekuna
prawn€go

zdrowotnegopacjentowiwwiekuod16do18.ol*uiy.iu

na udzielenie świadczenia

Dane osobowe przedstawiciela usĘwowego/opiekuna
prawne§':

że jako przeds

świadczenia medycznego*

:

2, pobranie ńateriału do
Wykonanie szczęienia
1Ootyczy

zdrowych z Ńyznaczonym

a) zabieg rehabilitaryjny jednorazovvy w
dniu: .........
b) cykl ustalonych zabiegów rehabilitaryjnych:

od.,..,

5.Konsultacji/@

(np. rtg, pantomĘrarg
W dniu

Mojemu dziecku/wychowankowi/ podopiecznem

u :

Imię i nazwisko małoletniego, O.t

,i"Ji""i.7ffi;;piŚii

Bez obecnoŚci Przedstawiciela ustawowego/opiekuna
prawnego i opiekuna fakĘcznego"
MiejscowośĘdata, czytelny podpis składającego
oświadczenie
Data i Podpis osoby przyjmującej dokument

* oznaczy ć właściwepoprzezjed
noznaczne

za

kreślenie

3i::;::*§'::f:'':#:tr#;:::":rff!trf,'łrł,r::^fr'łEł:i'g:'ó ś:,:ź{r:;':,'ł"#:;::ł;,';;.::#:,r",,::.; usług medycznych"

Infolinia; 2ą 36ą 7a a0, www.cmmedica,pl

v/ięcej informacli na temat

