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Zwracamy się z prośbą o pilną interwencję w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu 
Klinicznym przy ul. Polnej 33 w Poznaniu. 
 
Powyższa placówka z dniem 6 lipca 2020 r. wznowiła porody rodzinne (*). Zgodnie z 
informacjami na stronie internetowej placówki „osoba towarzysząca Pacjentce podczas 
porodu zobowiązana jest do posiadania aktualnego wyniku testu RT-PCR w kierunku Sars-
CoV-2 wywołującego Covid-19, z okresu nie dłuższego niż 5 dni przed dniem zgłoszenia się do 
porodu.”  
Badanie to jest możliwe do wykonania komercyjnie w cenie ok. 500 zł. 
 
Obostrzenie to jest z jednej strony niezgodne z ostatnimi wytycznymi Krajowego 
Konsultanta w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii oraz Krajowego Konsultanta w Dziedzinie 
Perinatologii, z drugiej strony z powodu kosztu jednego testu i niepewności co do 
ostatecznej daty porody – dla wielu osób jest praktycznie niemożliwe do spełnienia. 
 
Wytyczne Krajowych Konsultantów (w załączeniu) z dnia 22 maja 2020 r. nie wspominają o 
konieczności posiadania wyniku badania na obecność wirusa u osoby bliskiej. Podkreślają, że 
w Polsce nie ma zakazów porodów rodzinnych, ostateczną decyzję podejmuje kierownik 
szpitala i wymieniają zalecane wymagania odnośnie osoby bliskiej (m.in. ankieta 
epidemiologiczna, noszenie maseczki), ale nie ma wśród nich wymogu posiadania wyniku 
badania na obecność koronawirusa. 
 
Dodatkowo, żądanie posiadania takiego wyniku budzi wątpliwości, gdyż: 

 U kobiet rodzących nie wykonuje się takiego badania. Wymóg posiadania testu RT-
PCR przez osobę towarzyszącą w porodzie w momencie, gdy pozostałe osoby 
uczestniczące w nim nie mają takiego wymogu nosi pełne znamiona nierównego 
traktowania, w szczególności naruszając konstytucyjną zasadę równości. 

 Wykonywanie testu co 3-4 dni przy czasie oczekiwania na wynik czasami 
przekraczającym 24 godziny, w ostateczności może uniemożliwić osobie bliskiej 
udział w porodzie. 

 Koszt wykonania jednego badania PCR wynosi ok. 500 zł. Biorąc pod uwagę, że poród 
w terminie może nastąpić pomiędzy skończonym 37. a 42. tygodniem ciąży, może to 
oznaczać konieczność przeprowadzenia nawet 6-7 testów przez osobę bliską. 
Poniesienie wydatku rzędu nawet 3.500 zł jest barierą dla wielu rodzin, co czyni 
decyzję władz Szpitala przykładem dyskryminacji ekonomicznej oraz wykluczenia 
możliwości korzystania ze swoich praw przez mniej zamożne rodziny, co jest 



 

sprzeczne z zasadami konstytucyjnymi Rzeczypospolitej. Pamiętajmy, że wymaganie 
w pełni płatnego testu jest naruszeniem praw pacjenta i dyskryminacją części 
obywateli w zakresie dostępu do ochrony zdrowia i świadczeń finansowanych ze 
środków publicznych. 

 Wymóg testu daje wyłącznie pozór bezpieczeństwa, gdyż ekspozycja na SARS-CoV-2 
może nieświadomie nastąpić w każdym momencie, a zagrożeniem dla rodziców i 
dzieci może być również personel i pracownicy szpitala, którzy na co dzień narażeni 
są na zarażenie tak w pracy, jak i poza nią – dlatego aktualny standard przenosi ciężar 
odpowiedzialności na powszechne stosowanie środków ochrony osobistej. 

 
 
Obostrzenie wprowadzone przez Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny w Poznaniu nie 
ma uzasadnienia w zaleceniach krajowych konsultantów ani innych instytucji. Jest 
autonomiczną decyzją kierownika placówki, praktycznie uniemożliwiającą obecność osób 
bliskich przy porodzie, dyskryminującą osoby, których nie stać na poniesienie tak dużego 
wydatku.  
 
 
 
Prosimy o pilną interwencję. 
 
 
 
 
 
Z wyrazami szacunku, 
 
Anna Furmaniuk, Alicja Nowaczyk 
 
Zarząd Fundacji Matecznik 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)  http://www.gpsk.am.poznan.pl/upload/files/Komunikat%20porody%20rodzinne%283%29.pdf 
 
Załączniki: 

1. Stanowisko Konsultantów Krajowych w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii oraz Perinatologii z dnia   
22 maja 2020 r. 
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