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Pan Leszek Sobieski

Dyrektor

Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana 

Ostrzyckiego w Koninie

ul. Szpitalna 45

62-504 Konin

E-puap

Szanowny Panie Dyrektorze,

Rzecznik Praw Pacjenta na bieżąco monitoruje przestrzeganie praw pacjentów w czasie epidemii 
wirusa SARS-CoV-2. Szczególną sferę jest szeroko pojęta opieka okołoporodowa sprawowana nad 
kobietami w ciąży. Elementem tej opieki jest umożliwienie kobiecie rodzącej, aby podczas porodu 
towarzyszyła jej osoba bliska. Jest to ważne wsparcie dla rodzącej.

W związku z powyższym uprzejmie informuję, że do Rzecznika Praw Pacjenta wpłynął sygnał  
dotyczący tego, że podmiot leczniczy zaprzestał realizowania porodów rodzinnych.

Mając na uwadze powyższe wskazuję, że poród przy wsparciu osoby bliskiej jest istotnym 
komponentem uprawnień przysługujących kobiecie rodzącej. Prawo to może podlegać 
ograniczeniom, niemniej tylko w sytuacjach, gdy zagrożenia przewidzianego w przepisach prawa nie 
da się uniknąć. W tym zakresie należy wskazać na zalecenia z dnia 15 lipca 2020 r.1 opracowane 
przez Konsultantów krajowych w dziedzinach położnictwa i ginekologii oraz perinatologii, 
uzgodnionych z Konsultantem krajowym w dziedzinie chorób zakaźnych: 
„W Polsce nie ma arbitralnego zakazu porodów rodzinnych[1]. Ostateczną decyzję o obecności osoby 
towarzyszącej przy porodzie powinien podjąć kierownik podmiotu udzielającego świadczeń 
zdrowotnych w porozumieniu z ordynatorem oddziału położniczo-ginekologicznego, mając na uwadze 
lokalne względy organizacyjne, pozwalające na izolację rodzących i osób im towarzyszących od 
innych pacjentek. Związane z tym szczegółowe wymagania wobec rodzących

1 https://www.gov.pl/attachment/8a706873-9afd-4267-a536-6c394af7c362
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 i towarzyszących im osób również powinny być ustalane w oparciu o możliwości danej placówki, 
przy czym niezbędne minimum powinno uwzględniać następujące kwestie:

a) wypełnienie przez osobę towarzyszącą, w trakcie porodu, ankiety epidemiologicznej 
(załącznik),

b) osoba towarzysząca przez cały czas pobytu w szpitalu musi nosić maskę i rękawiczki,
c) rodząca wraz z osobą towarzyszącą przebywa w pojedynczej, indywidualnej sali porodowej 

wyposażonej w oddzielny węzeł sanitarny,
d) osoba towarzysząca rodzącej może zostać wpuszczona w momencie rozpoczęcia porodu 

i powinna opuścić oddział w ciągu 2 godzin po porodzie,
e) osoby pozostające w kwarantannie lub w trakcie izolacji nie mogą uczestniczyć w porodzie 

i wchodzić na teren szpitala”.

Wobec powyższego zwracam się z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie, 
w tym odpowiedz na następujące pytania[2]:

1) czy w Szpitalu są aktualnie organizowane porody rodzinne, a jeśli tak to na jakich zasadach;
2) jeżeli Szpital zaprzestał realizacji porodów rodzinnych – od kiedy i dlaczego. 

W szczególności proszę o wyjaśnienie:
a. czy Szpital spełnia warunki sanitarne określone ww. zaleceniami, w szczególności w 

zakresie możliwości umieszczenia kobiety rodzącej wraz z osobą towarzyszącą w 
pojedynczej, indywidualnej sali porodowej wyposażonej w oddzielny węzeł 
sanitarny;

b. czy w szpitalu występowały ogniska zakażeń wirusa SARS-CoV-2 – proszę 
o informacje w tym zakresie, w tym wskazanie, kiedy miało to miejsce 
oraz na jakich oddziałach;

c. czy zdarzyły się przypadki zakażenia ww. wirusem personelu medycznego oddziału 
ginekologicznego lub rodzących pacjentek. 

3) w przypadku zaprzestania porodów rodzinnych w ostatnim czasie – czy wcześniej, 
ale już podczas epidemii, Szpital realizował porody rodzinne? Na jakich zasadach?

4) czy Szpital dysponuje zaleceniami lub opinią Konsultanta wojewódzkiego w zakresie 
organizacji porodów rodzinnych w Szpitalu (jeśli tak, proszę o przekazanie kopii tego 
dokumentu).

Dodatkowo uprzejmie proszę o przekazanie kopii wszelkich aktów wewnętrznych dotyczących 
realizacji porodów rodzinnych przez Szpital w czasie trwającej epidemii (jeśli zostały opracowane).

Dodatkowe informacje

Odpowiedź na niniejsze pismo zostanie przeanalizowana pod kątem zasadności wszczęcia przez 
Rzecznika Praw Pacjenta postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa 
pacjentów.
Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego 
wystąpienia, w pierwszej kolejności za pośrednictwem poczty elektronicznej (kancelaria@rpp.gov.pl 
lub ePUAP), a następnie na adres Biura Rzecznika Praw Pacjenta, z przytoczeniem sygnatury 
niniejszego pisma.
Podstawa prawna
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[1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1066 z późn. 
zm.).

[2] Art.  47 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz.849).

Z upoważnienia 
Rzecznika Praw Pacjenta

Urszula Rygowska-Nastulak

Główny Specjalista

Podpisano elektronicznie

Do wiadomości: Pani Alicja Nowaczyk - Prezes Zarządu Fundacja Matecznik 
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