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Szanowny Panie Doktorze,
otrzymałem zgłoszenie od obywateli, związane z procesem przeprowadzania porodów
rodzinnych w Szpitalu Ginekologiczno – Położniczym w Olsztynie. Otrzymałem skargi, że
w przypadku uczestnictwa w porodzie rodzinnym, osoba towarzysząca ma obowiązek
wykonania testu PCR w kierunku COVID-19. W przypadku niedostarczenia wyniku testu,
osobie towarzyszącej, najczęściej ojcu dziecka, odmawia się udziału w porodzie rodzinnym.
Według stanowiska Narodowego Funduszu Zdrowia, które widnieje na stronie internetowej:
„Nieuzasadnione i nieracjonalne jest żądanie świadczeniodawców wykonania testu PCR
w kierunku COVID-19 przez osoby towarzyszące, na 5 dni przed porodem. Poród jest - co do
zasady – zdarzeniem nieplanowanym”. Dodatkowo NFZ informuje, że w przypadku odmowy
osobie towarzyszącej uczestnictwa w porodzie z powodu niedostarczenia testu, należy zgłosić
te nieprawidłowości do NFZ lub Rzecznika Praw Pacjenta.
Takie stanowisko podtrzymuje NFZ w indywidulanej korespondencji z pacjentami: „Zgodnie
z aktualnymi przepisami w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych w podwyższonym
reżimie sanitarnym, świadczeniodawcy otrzymali dodatkowe środki finansowe, które mają
zapewnić przede wszystkim możliwość organizacji procesu udzielania świadczeń w sposób
bezpieczny dla pacjentów, jak i osób towarzyszących przy porodzie. Niemniej ostateczną
decyzję o obecności osoby towarzyszącej przy porodzie podejmuje dyrektor szpitala
w porozumieniu z ordynatorem oddziału położniczo-ginekologicznego, mając na uwadze
lokalne względy organizacyjne, pozwalające na izolację rodzących i osób im towarzyszących
od innych. Niemniej nieuzasadnione jest żądanie wyniku testu od osoby towarzyszącej”.
W związku z powyższym, będąc zobligowanym pełnionym mandatem poselskim, bardzo
proszę Pana Doktora o stosowne wyjaśnienia, czy prawdą jest, że w Pana placówce wymaga
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się okazania testu PCR w kierunku COVID-19 od osób towarzyszących przy porodzie
rodzinnym? Jeżeli tak, to na jakiej podstawie? Czy w przypadku odmowy wykonania testu,
osoby towarzyszące przy porodzie rodzinnym, rzeczywiście nie mogą w nim uczestniczyć?
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