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WEZWANIE DO ZAPRZESTANIA NARUSZEŃ PRAW PACJENTA 

 

Na podstawie art. 21 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (dalej u.p.p.) oraz w związku 
z obowiązującymi zaleceniami Ministerstwa Zdrowia w sprawie możliwości odbywania porodów 
rodzinnych w warunkach stanu epidemii covid-19 w Polsce z dnia 15 lipca 2020 r. (w załączeniu) 
wzywamy do  zaprzestania naruszeń praw pacjenta i przywrócenia tzw. porodów rodzinnych.   

Wytyczne Ministerstwa Zdrowia obejmują niezbędne minimum uwzględniające poniższe kwestie:  

 wypełnienie przez osobę towarzyszącą w trakcie porodu ankiety epidemiologicznej, 

 osoba towarzysząca przez cały czas pobytu w szpitalu musi nosić maskę i rękawiczki, 

 rodząca wraz z osobą towarzyszącą przebywa w pojedynczej, indywidualnej sali porodowej 
wyposażonej w oddzielny węzeł sanitarny, 

 osoba towarzysząca rodzącej może zostać wpuszczona w momencie rozpoczęcia porodu i 
powinna opuścić oddział w ciągu 2 godzin po porodzie. 

Takie same wytyczne znajdują się na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta (*), który 
dodatkowo podkreśla, że nie powinno wymagać się od osoby bliskiej wyniku testu na obecność 
koronawirusa. 

Spełnienie powyższych kryteriów sprawia, że podmiot leczniczy jest obowiązany do umożliwienia 
porodu rodzinnego. 

W związku z powyższym wzywamy do zaprzestania naruszeń praw pacjenta i umożliwienie obecności 
osoby bliskiej podczas porodu.   

Jednocześnie chcemy zauważyć, iż po wznowieniu porodów rodzinnych, ojciec dziecka powinien mieć 
możliwość kangurowania noworodka po porodzie zakończonym cięciem cesarskim, po spełnieniu 
warunków wymienionych w zaleceniach Ministerstwa Zdrowia z dnia 12 grudnia 2020 r. (w załączeniu). 

W przypadku odmowy możliwości uczestnictwa osoby bliskiej przy porodzie rodzinnym zwracamy się o 
pisemne uzasadnienie ze wskazaniem podstaw oraz podmiotu odpowiedzialnego za wydanie odmowy. 

 

Z wyrazami szacunku 
 
 
Anna Furmaniuk, Alicja Nowaczyk 
Zarząd Fundacji Matecznik 
 
 
 
(*) https://www.gov.pl/web/rpp/bardzo-zalezy-mi-aby-moj-partner-byl-obecny-podczas-porodu-naszego-dziecka-czy-porod-
rodzinny-jest-obecnie-w-ogole-mozliwy 

Załączniki: 
1. Zalecenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie możliwości odbywania porodów rodzinnych w warunkach stanu epidemii 

covid-19 w Polsce z dnia 15 lipca 2020 r. 
2. Zalecenie Ministerstwa Zdrowie dotyczące kangurowania dzieci przez osobę towarzyszącą przy porodzie 

rozwiązanym cięciem cesarskim z dnia 16 grudnia 2020 r.  


