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 Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 

Ul. Solidarności 77 
00-090 Warszawa 

 
Poznań 16 czerwca 2020 r. 

 
 
 
Zwracamy się z prośbą o pilną interwencję w Szpitalu Świętej Rodziny                                  
przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu. 
 
Powyższa placówka z dniem 15 czerwca 2020 r. wznowiła porody rodzinne (*). Zgodnie z 
informacjami na stronie internetowej placówki oraz stronie na portalu Facebook „osoba 
towarzysząca powinna mieć aktualny wynik testu PCR w kierunku COVID-19 z okresu nie 
dłuższego niż 5 dni od daty pobrania.”  
Badanie to jest możliwe do wykonania komercyjnie w cenie ok. 500 zł. 
 
Obostrzenie to jest z jednej strony niezgodne z najnowszymi 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 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 
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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 Szpital Świętej Rodziny 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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

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

 
(*)  https://szoz.pl/2020/06/10/porody-rodzinne-w-szpitalu-sw-rodziny-od-15-06-2020-

r/?fbclid=IwAR3a_tOrBmba06hR5dlzo7tMFQrcq5xte0RhfRZLJyT6aGD3LWX5eSHoEYA oraz 

https://www.facebook.com/1398081880208483/photos/a.1409671302382874/3584025254947457/?type=3&thea

ter 

https://szoz.pl/2020/06/10/porody-rodzinne-w-szpitalu-sw-rodziny-od-15-06-2020-r/?fbclid=IwAR3a_tOrBmba06hR5dlzo7tMFQrcq5xte0RhfRZLJyT6aGD3LWX5eSHoEYA
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