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Szanowny Pan
dr n. med. Roman Bocian
Dyrektor Naczelny
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala
im. M. Pirogowa w Łodzi
ul. Wólczańska 191/195
90-531 Łódź
sekretariat@pirogow.pl

Szanowny Panie Dyrektorze,
otrzymałem zgłoszenie od obywateli, związane z procesem przeprowadzania porodów
rodzinnych w Ośrodku Szpitalnym im. M. Madurowicza w Łodzi. Zgłoszenie dotyczy
komunikatu opublikowanego na stronie Szpitala, dotyczącego zasad obowiązujących podczas
porodu z osobą towarzyszącą. W pierwszym punkcie zawarto informację, że w porodzie może
uczestniczyć jedna osoba towarzysząca od początku aktywnej fazy I okresu porodu, która okaże
ujemny test PCR wykonany w kierunku SARS-CoV-2 ważny do 72 godzin.
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
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lokalne względy organizacyjne, pozwalające na izolację rodzących i osób im towarzyszących
od innych. Niemniej nieuzasadnione jest żądanie wyniku testu od osoby towarzyszącej”.
Ponadto w zaleceniach w sprawie możliwości odbywania porodów rodzinnych w warunkach
stanu epidemii covid-19 w Polsce dla kierowników podmiotów leczniczych posiadających
oddziały położniczo-ginekologiczne, zrezygnowano z obligatoryjnego wymogu okazywania
przez osoby towarzyszące przy porodzie aktualnego wyniku testu w kierunku COVID-19 oraz
uaktualniono ankietę epidemiologiczną, od której wyników zależy, czy osoba towarzysząca
rodzącej, będzie mogła zostać w oddziale położniczym na czas jej porodu. Takie stanowisko
wyraziło Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi do Rzecznika Praw Obywatelskich, który
również stwierdził, że test na covid-19 nie może być warunkiem udziału w porodzie rodzinnym.
W związku z powyższym, będąc zobligowanym pełnionym mandatem poselskim, bardzo
proszę Pana Dyrektora o stosowne wyjaśnienia, na jakiej podstawie wymaga się okazania
ważnego do 72 godzin testu PCR w kierunku COVID-19 od osób towarzyszących przy
porodzie rodzinnym? Czy w przypadku braku testu, osoby towarzyszące przy porodzie
rodzinnym nie mogą w nim uczestniczyć?
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