Czego oczekiwać, jeśli
lekarz obawia się o
bezpieczeństwo dziecka?
Jeśli lekarz obawia się, że dziecko lub osoba małoletnia może być narażona
na wykorzystywanie lub zaniedbanie, musi podjąć działania na rzecz
jej ochrony. Taka sytuacja może stanowić dla rodziny dziecka źródło
wielkiego zdenerwowania i stresu. Większość rodziców chce wtedy
wiedzieć, co wchodzi w zakres działań lekarza. Niniejsza ulotka ma za
zadanie pomóc odpowiedzieć na te pytania.
Mogą również pojawić się pytania nieuwzględnione
w tej ulotce, dlatego na końcu podajemy dodatkowe
źródła rad i wsparcia.

Jak zachowa się lekarz, który podejrzewa, że
moje dziecko jest zagrożone?
Postępowanie lekarza zależy od okoliczności. O ile
to możliwe, musi on współpracować z rodzicami
dziecka, aby upewnić się, że otrzymuje ono
odpowiednią opiekę i wsparcie.
Jeśli lekarz nie jest pewien, czy dany przypadek
usprawiedliwia zgłoszenie do instytucji zajmującej
się ochroną praw dziecka, zwróci się do bardziej
doświadczonego kolegi (np. innego lekarza lub
pielęgniarki) o pomoc i radę. O ile to możliwe, zrobi
to bez podawania danych personalnych rodziców i
dziecka.
Jeśli lekarz podejrzewa, że dziecko jest zagrożone
lub aktualnie cierpi z powodu wykorzystywania lub
zaniedbania, musi zgłosić dany przypadek instytucji
odpowiedzialnych za ochronę praw dziecka, np. do
odpowiednich władz lokalnych lub NSPCC.

Czy lekarz porozmawia ze mną zanim
podejmie działania?
Zwykle lekarz powiadamia rodzica o swoich obawach
o bezpieczeństwo dziecka i rozmawia z nim o tym, co
zamierza zrobić, aby rozwiązać ten problem. Lekarz
działa bez porozumienia z rodzicami wyłącznie wtedy,
gdy ma podstawy uważać, że ujawnienie obaw
mogłoby spowodować większe cierpienie dziecka.
Rodzic powinien mieć możliwość zadawania pytań i
otrzymania szczerych i otwartych odpowiedzi. Lekarz
musi wysłuchać rodzica i przyjąć otwarte podejście
dotyczące potencjalnej przyczyny obrażeń u dziecka
lub innych oznak niewłaściwego traktowania czy też
zaniedbywania.

Czy lekarz będzie rozmawiać z dzieckiem o
swoich obawach?
Lekarz powinien porozmawiać bezpośrednio z
dzieckiem i wysłuchać jego wersji wydarzeń,
uwzględniając wiek i dojrzałość dziecka. Przy
podejmowaniu decyzji lekarz zawsze powinien
brać pod uwagę opinie dziecka. Rozmowa lekarza
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z dzieckiem może odbywać się pod nieobecność
rodziców, jeśli pomoże to dziecku mówić o problemach,
których doświadcza.

Czy lekarz musi otrzymać zgodę rodzica, aby
ujawnić swoje obawy osobie trzeciej?
Standardowo zgoda rodzica jest konieczna, aby lekarz
mógł rozmawiać o danym przypadku z osobami spoza
jego bezpośredniego zespołu. Dlatego lekarz poprosi
o taką zgodę, chyba że istnieją istotne przesłanki,
aby tego nie robić – na przykład zachodzi obawa, że
mogłoby to stworzyć dodatkowe ryzyko dla dziecka.
W takim przypadku lekarz może ujawnić zebrane
informacje bez zgody rodzica lub opiekuna.
Dziecko może zezwolić lekarzowi na ujawnianie
informacji na jego własny temat, jeśli pozwalają na
to jego dojrzałość i zdolność podejmowania decyzji
w tej kwestii. W przeciwnym razie lekarz zwraca się o
zgodę do rodziców lub opiekunów, którzy udzielają jej
w imieniu własnym i dziecka.
Prosząc o zgodę na ujawnienie informacji, lekarz
powinien wyjaśnić, które informacje ma zamiar
ujawnić, komu i z jakiego powodu oraz wyjaśnić
sposób ich wykorzystania.

A jeżeli moje dziecko lub ja sam(a) odmówię
udzielenia zgody?
Wtedy lekarz rozważy przyczyny odmowy. Uwzględni
również potencjalne ryzyko dla dziecka, jakie może
wynikać z nieujawnienia otrzymanych informacji.
Jeśli lekarz uzna, że zagrożenie dla dziecka jest
znaczne, zwykle podzieli się posiadaną wiedzą z osobą
odpowiedzialną za ochronę dzieci i wyjaśni powody
swojej decyzji.

Czy lekarze nie mają obowiązku
poszanowania zasad poufności?
Dzieci i młodzież oraz ich rodziny mają prawo do
opieki i poradnictwa medycznego z zachowaniem
tajemnicy lekarskiej. Niekiedy jednak lekarze
są zmuszeni do udostępniania posiadanych
informacji osobom zajmującym się ochroną dzieci
i młodzieży przed niewłaściwym traktowaniem,
wykorzystywaniem lub zaniedbaniem.

Gdzie mogę otrzymać dalszą pomoc i poradę?
NSPCC to organizacja charytatywna zajmująca się
ochroną interesów dzieci i młodzieży. NSPCC udostępnia
darmowe infolinie, za pośrednictwem których dzieci
i osoby dorosłe mogą otrzymać niezbędną pomoc i
wsparcie. Dzieci i młodzież mogą dzwonić pod numer
infolinii ChildLine: 0800 111. Natomiast dorośli mogą
otrzymać porady i pomoc pod numerem
0808 800 5000.
www.nspcc.org.uk
Family Rights Group (FRG) świadczy nieodpłatnie
anonimową pomoc i wsparcie rodzinom, których dzieci
znajdują się pod opieką odpowiednich instytucji przy
samorządach lokalnych. Członkowie takich rodzin
mogą dzwonić pod bezpłatny numer telefonu 0808
801 0366 lub wysłać e-mail na adres advice@frg.org.uk.
Z witryny internetowej FRG można również pobrać
darmowe materiały zawierające pożyteczne porady.
www.frg.org.uk
Coram Children’s Legal Centre (CCLC) oferuje
bezpłatne informacje i porady prawne oraz możliwość
reprezentowania dzieci, młodzieży i członków ich rodzin
oraz opiekunów i innych osób pracujących zawodowo
na rzecz dzieci. Członkowie rodzin mogą zadzwonić na
bezpłatny numer 08088 020 008, aby uzyskać pomoc
prawną w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego
oraz prawa o szkolnictwie.
www.childrenslegalcentre.com
Citizens Advice to niezależna organizacja oferująca
wszystkim obywatelom nieodpłatne, poufne i bezstronne
doradztwo ze wszystkich dziedzin. Na witrynie
internetowej organizacji znajduje się wiele porad i
materiałów informacyjnych.
www.citizensadvice.org.uk
Family Lives to krajowa organizacja charytatywna
świadcząca pomoc i wsparcie we wszystkich aspektach
życia rodzinnego. Prowadzi ona poufną infolinię
Parentline (0808 800 2222) dostępną z telefonów
stacjonarnych i większości sieci komórkowych. Rodzice
mogą otrzymać tam informacje, porady, wytyczne i
wsparcie na dowolny temat związany z wychowaniem
dzieci i życiem rodzinnym.
www.familylives.org.uk
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Home-Start UK to krajowa organizacja charytatywna
wspierająca dzieci i ich rodziny za pomocą sieci
wolontariuszy.
www.home-start.org.uk
Family Action to organizacja charytatywna oferująca
wsparcie praktyczne, psychologiczne i finansowe
rodzinom będącym w trudnej sytuacji finansowej i
dotkniętym wykluczeniem społecznym.
www.family-action.org.uk
Victoria Climbié Foundation zapewnia bezpłatne i
niezależne poradnictwo oraz specjalistyczne wsparcie
dzieciom, młodzieży i rodzinom objętym pomocą
wydziałów opieki społecznej ds. dzieci, szczególnie
dotyczące zagadnień związanych z kulturą i kwestiami
wiary.
www.vcf-uk.org
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