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Szanowny Panie Dyrektorze,
będąc zobligowanym przez obywateli, zwracam się do Pana Dyrektora w związku
z zawieszeniem porodów rodzinnych w Państwa placówce.
Zgłosili się do mnie rodzice, którzy chcieliby mieć możliwość odbycia porodu rodzinnego, ale
jak poinformowali, porody rodzinne zostały zawieszone. Rodzice nie wiedzą, z jakich
powodów została podjęta taka decyzja, która w ich odczuciu jest niesprawiedliwa,
niezrozumiała i krzywdząca.
W Polsce nie ma arbitralnego zakazu porodów rodzinnych, ale biorąc pod uwagę obecny stan
epidemii, może się wydać uzasadnionym, że w kwestii stosowania środków zapobiegawczych
przez rozprzestrzenianiem się wirusa covid-19, kierownik placówki podejmuje odpowiednie
rozwiązania. Jednak zakaz porodu rodzinnego, w ocenie obywateli, szczególnie rodziców
oczekujących rozwiązania jest nieracjonalne. Powinno się mieć na względzie, że ojciec dziecka
przebywa we wspólnym gospodarstwie z rodzącą, zatem w obecnej sytuacji większym
ryzykiem zakażenia obarczony jest personel medyczny, który ma kontakt z wieloma pacjentami
aniżeli ojcowie biorący udział w porodach rodzinnych.
W zaleceniach Konsultanta Krajowego w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii oraz
Konsultanta Krajowego w dziedzinie Perinatologii dotyczącego porodów rodzinnych, wskazuje
się środki ostrożności jakie należy zachować wobec osoby towarzyszącej do porodu. Ponadto
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Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał zarządzenie, na podstawie którego możliwe jest
przekazanie świadczeniodawcom dodatkowych środków na udzielanie świadczeń
w podwyższonym reżimie sanitarnym. Środki te powinny być wykorzystane m.in. na środki
ochrony osobistej dla osoby towarzyszącej podczas porodu. Szacowany wzrost wyceny grup
dedykowanych porodom wyniesie ok. 100 zł.
Istotnym problemem może być brak warunków do bezpiecznego przeprowadzania porodów
rodzinnych. Jeżeli takie występują to bardzo proszę o informacje. Jeśli Szpital posiada warunki
techniczne, należałoby wyjaśnić obywatelom, dlaczego nie umożliwia się rodzącym wsparcia
medycznego, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r.
w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej oraz ustawy z dnia 6 listopada
2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która w art. 34 stwierdza: „Pacjent ma
prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej”.
W związku z powyższym, bardzo proszę Pana Dyrektora o wyjaśnienia, z jakich powodów
Szpital zawiesił możliwość odbywania porodów rodzinnych? Czy jest szansa na wznowienie
porodów rodzinnych a jeżeli tak to kiedy?

Z wyrazami szacunku
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