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Szanowne Panie,

W odpowiedzi na Pań pismo w sprawie procedury stosowanej w sytuacji porodów z 
osobą bliską, czyli tzw. porodów rodzinnych w związku ze stanem epidemii SARS-CoV-2, 
działając z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich, na podstawie ustawy z dnia 15 
lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. 2020 poz. 627), uprzejmie proszę o 
przyjęcie następujących wyjaśnień.

W zakresie podniesionych przez Panie problemów Rzecznik uzyskał stanowisko 
Szpitala Powiatowego  im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie

Z pisma Dyrektora (znak: SZP-N-55/2021), wynika że Szpital biorąc pod uwagę 
stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta1 z dnia 1 marca 2021 r. oraz fakt zaszczepienia 
personelu placówki i realizacji szczepień populacyjnych dokonał zmiany dotychczasowej 
procedury. 

Zapewniono, że porody rodzinne są realizowane z uwzględnieniem zmienionych 
zaleceń Konsultanta Krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz Konsultanta 
Krajowego w dziedzinie perinatologii w brzmieniu ustalonym 15 lipca 2020 r. (wcześniej tj. 
5 maja 2020 r. Konsultant krajowy ginekologii i położnictwa prof. Krzysztof Czajkowski 
oraz Konsultant krajowy perinatologii prof. Mirosław Wielgoś wymagali testu PCR od 
osoby towarzyszącej). Porody są możliwe z zachowaniem reżimu sanitarnego. Rodząca 

1 https://www.gov.pl/web/rpp/rzecznik- praw-pacjenta-potwierdzil-naruszenie-zbiorowych-praw-pacjentow-
w-zakresie-ograniczenia-obecnosci- osoby-towarzyszacej-przy-porodzie
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wypełnia ankietę i ma wykonywany test w kierunku SARS-CoV-2, osoba towarzysząca 
obowiązkowo wypełnia ankietę wywiadu epidemiologicznego oraz ma wykonywane 
pomiary temperatury, saturacji i liczby oddechów. Test u osoby towarzyszącej nie jest 
obowiązkowy i nie stanowi warunku uczestnictwa w porodzie rodzinnym. Szpital nie 
finansuje nieobowiązkowego testu u osoby towarzyszącej. Zgodnie z zaleceniem NFZ 
szpital zapewnia nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej osobie towarzyszącej. 

Kończąc, pragnę podziękować za okazane Rzecznikowi zaufanie oraz poinformować, 
że w tym stanie rzeczy, Rzecznik zmuszony był zakończyć prowadzone postępowanie. 
Jednocześnie mam nadzieję, że niniejsze stanowisko będzie dla Pań satysfakcjonujące oraz 
przydatne w rozwiązaniu podnoszonych przez Panie problemów. 
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     Z poważaniem

Piotr Mierzejewski

Dyrektor Zespołu
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