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Poznań, 16 marca 2021 r. 

 
 
Zwracamy się z prośbą o pilną interwencję w Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego                
w Złotowie 
 
Placówka z dniem 22 stycznia 2021 r. wznowiła porody rodzinne. Zgodnie z informacją umieszczoną na 
stronie internetowej szpitala1 (potwierdzono rozmową telefoniczną) „możliwość porodów rodzinnych 
uwarunkowana jest uzyskaniem ujemnego wyniku badania ankietowego i testu na obecność wirusa 
SARS-CoV-2 rodzącej i osoby towarzyszącej” oraz „szpital zapewnia osobie towarzyszącej (…) wykonanie 
testu antygenowego (koszt zgodnie z cennikiem)”. Koszt testu zgodnie z cennikiem na stronie 
internetowej szpitala to wydatek rzędu 150 zł.2 

 
Obostrzenie to jest niezgodne z wytycznymi Krajowego Konsultanta w dziedzinie Położnictwa i 
Ginekologii oraz Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Perinatologii, niezgodne z zaleceniami Ministerstwa 
Zdrowia oraz ze stanowiskiem Rzecznika Praw Pacjenta. 
 
Zalecenia Ministerstwa Zdrowia (w załączeniu) z dnia 15 lipca 2020 r. opracowane przez krajowych 
konsultantów nie wspominają o konieczności posiadania wyniku badania na obecność wirusa u osoby 
bliskiej.  
Dodatkowo, zarówno na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta3 oraz Ministerstwa Zdrowia4 
wspomniano, że nie powinno mieć miejsca uzależnianie uczestnictwa w porodzie rodzinnym od wyniku 
badania na koronawirusa. 
 
Żądanie posiadania takiego wyniku budzi także wątpliwości, gdyż zmusza rodzinę do wydatku 150 zł, co 
może stanowić barierę i 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. Wymaganie płatnego testu jest naruszeniem praw pacjenta i 
dyskryminacją części obywateli w zakresie dostępu do ochrony zdrowia i świadczeń finansowanych ze 
środków publicznych. 
 
Obostrzenie wprowadzone przez Szpital Powiatowy w Złotowie nie ma uzasadnienia w zaleceniach 
krajowych konsultantów ani innych instytucji. Jest autonomiczną decyzją kierownika placówki, 
dyskryminującą osoby, których nie stać na poniesienie takiego wydatku.  
 
Prosimy o pilną interwencję. 
 
Z wyrazami szacunku 
Anna Furmaniuk, Alicja Nowaczyk 
Zarząd Fundacji Matecznik 
 
Załączniki nr 1:  Zalecenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie możliwości odbywania porodów rodzinnych w warunkach stanu 
epidemii covid-19 w Polsce z dnia 15 lipca 2020 r. 

 
1 https://szpital.zlotow.pl/?p=3411&fbclid=IwAR1WDeSLEPR3u0mskT97GqqTf2BkNdll_TCxYMdzUEwcu2jXUxmZVkfHE_A 
2 https://szpital.zlotow.pl/wp-content/uploads/2020/12/Cennik-obowiazujacy-od-22.12.2020.pdf 
3 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 
4 https://www.gov.pl/web/zdrowie/najczesciej-zadawane-pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-opieki-okoloporodowej-w-czasie-
epidemii?fbclid=IwAR2K3BWrPZ0e4c3wglfmfHkeE2kndH9pNBdVj084vlonTyomrgb3vcdndOM 
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