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PYTANIE
Co należy zrobić z dokumentacją medyczną uczniów przechowywaną w przychodni (w
szkole nie ma gabinetu medycyny szkolnej) w przypadku zaprzestania udzielania świadczeń
w danej szkole?
Medycyna szkolna została przejęta przez inny podmiot - który nie chce formalnie przejąć
dokumentacji - w ramach zachowania ciągłości udzielania świadczeń. Wystosował jedynie
do uczniów komunikat aby odbierali swoją dokumentację i przekazywali ją do szkoły.
Przepisy przewidują jedynie co należy zrobić z dokumentacją ucznia po zakończeniu przez
niego nauki w szkole - a nie, co należy zrobić w sytuacji przejęcia medycyny szkolnej przez
inny podmiot.
Czy należy wydawać dokumentację rodzicom uczniów - i jeśli tak to czy oryginał czy kopie?
ODPOWIEDŹ
Dokumentacja medyczna w opisanej sytuacji powinna zostać przejęta przez podmiot
podejmujący się sprawowania opieki zdrowotnej nad uczniami danej szkoły.
Nie będzie to jednak przejęcie dokumentacji w trybie art. 30a ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada
2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 1127 ze zm.) dalej u.p.p. (ten przepis przewiduje bowiem jedynie przejęcie dokumentację medyczną
podmiotu zaprzestającego wykonywania działalności leczniczej przez podmiot, który
przejmuje jego zadania – stąd być może odmowa przejęcia dokumentacji przez nowy
podmiot), lecz przepis szczególny, którym jest art. 27 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 kwietna
2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. poz. 1078) - dalej u.o.z.u., który przewiduje
przechowywanie dokumentacji przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania albo
higienistkę szkolną w gabinecie profilaktyki zdrowotnej w szkole lub miejscu udzielania
świadczeń przez świadczeniodawcę, przez okres pobierania przez ucznia nauki w danej
szkole.
Uzasadnienie

Obowiązujące przepisy rzeczywiście nie regulują trybu postępowania z dokumentacją
medyczną w przypadku zmiany podmiotu sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniami, tym
niemniej wydaje się że odmowa przejęcia dokumentacji medycznej poprzednika przez
podmiot przejmujący opiekę na uczniami w szkole nie ma uzasadnienia.
Z dniem 12 września 2019r. utraciło moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia
2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą
(Dz.U. poz. 1133), które przewidywało, że w przypadku zmiany szkoły przez ucznia
dokumentację medyczną ucznia odbierają opiekunowie prawni lub faktyczni ucznia i
przekazują szkole przyjmującej ucznia. Opisana w pytaniu sytuacja nie dotyczy wprawdzie
zmiany szkoły przez ucznia, ale opisuje stan fatyczny najbliższy temu zdarzeniu – uczeń
pozostaje nadal uczniem, dochodzi natomiast do zmiany podmiotu który obejmuje go opieką
zdrowotną z tego tytułu.
Obowiązująca od czerwca 2019 r. u.o.z.u. nie przewiduje już takiego trybu postępowania z
dokumentacją medyczną, który polega na wydaniu jej uczniowi lub jego przedstawicielowi
ustawowemu. Art. 27 u.o.z.u. stanowi natomiast, że dokumentacja taka jest przechowywana
odpowiednio przez:
1) pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania albo higienistkę szkolną w gabinecie
profilaktyki zdrowotnej w szkole lub miejscu udzielania świadczeń przez świadczeniodawcę,
przez okres pobierania przez ucznia nauki w danej szkole;
2) lekarza dentystę.
zaś w przypadku zmiany szkoły przez ucznia jest przekazywana, za pokwitowaniem,
pielęgniarce środowiska nauczania i wychowania albo higienistce szkolnej w szkole
przyjmującej ucznia.
Nadal nie mamy więc określonego trybu postępowania z dokumentacją medyczną w razie
zmiany podmiotu sprawującego opiekę zdrowotną, jednak nadal sytuacją najbardziej zbliżoną
do tej jest zmiana szkoły. Art. 27 ust. 1 pkt 1 u.o.z.u. mówi zaś, że dokumentacją
przechowywana jest przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania albo higienistkę
szkolną w gabinecie profilaktyki zdrowotnej w szkole lub miejscu udzielania świadczeń
przez świadczeniodawcę, przez okres pobierania przez ucznia nauki w danej szkole.
W związku z tym należy dojść do wniosku, że dokumentacja w opisanej sytuacji powinna
zostać przejęta przez podmiot podejmujący się sprawowania opieki zdrowotnej nad uczniami
danej szkoły. Nie będzie to jednak przejęcie dokumentacji w trybie art. 30a ust. 2 u.p.p. (ten
przepis przewiduje bowiem jedynie przejęcie dokumentację medyczną podmiotu
zaprzestającego wykonywania działalności leczniczej przez podmiot, który przejmuje jego
zadania – stąd być może odmowa przejęcia dokumentacji przez nowy podmiot), lecz przepis
szczególny, którym jest art. 27 ust. 1 pkt 1 u.o.z.u.

