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W odpowiedzi na pismo z dnia 19 lipca 2021 r., w sprawie wyjaśnienia odnośnie 
wymogów, jakie Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej stawia osobom towarzyszącym przy 
porodach rodzinnych, uprzejmie informuję, co następuje:

Uwzględniając aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju i postępujący proces 
szczepień przeciw COVID-19 oraz odpowiadając na liczne prośby zainteresowanych, 
dotyczących uczestnictwa w porodzie osoby bliskiej, Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego 
w Bielsku-Białej podjęła decyzję o umożliwieniu przeprowadzania porodów rodzinnych od 
dnia 1 lipca 2021 r. na poniższych zasadach:

1. W trakcie porodu może towarzyszyć:
1. Ozdrowieniec (do 180 dni od uzyskania wyniku dodatniego PCR w kierunku 

SARS-CoV-2)
* należy okazać certyfikat ozdrowienia
* dodatni wynik testu PCR lub antygenowego w kierunku SARS CoV-2

2. Osoba zaszczepiona:
■ 14 dni po drugiej dawce szczepionki dwudawkowej
* 14 dni po szczepionce jednodawkowej
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■ należy okazać potwierdzenie zaszczepienia przeciw COVID-19 lub 
unijny certyfikat COVID

2. Zasady reżimu sanitarnego:
1. Wietrzenie pomieszczenia.
2. Dezynfekcja rąk.
3. Stosowanie maski zasłaniającej usta i nos.
4. Zachowanie dystansu, co najmniej 1,5 metra.
5. Fartuch ochronny.
6. Pakiet (maska, rękawiczki, fartuch można zakupić).

3. W dokumentacji chorej należy wpisać dane osoby towarzyszącej.
4. Osoba towarzysząca musi być bez cech infekcji.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że Oddział Ginekologiczno-Położniczy Szpitala 
Wojewódzkiego w Bielsku-Białej nie spełnia jednego z kryteriów koniecznych, 
przedstawionych w zaleceniach Konsultanta Krajowego w dziedzinie Położnictwa 
i Ginekologii oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie Perinatologii dotyczących porodów 
rodzinnych (aktualizacja na dzień 05 maja 2020 r.) oraz w zaleceniach w sprawie możliwości 
odbywania porodów rodzinnych w warunkach stanu epidemii Covid-19 w Polsce dla 
kierowników podmiotów leczniczych posiadających oddziały położniczo-ginekologiczne 
z dnia 15 lipca 2020 r., tj. Szpital nie ma możliwości zapewnienia przebywania rodzącej 
w towarzystwie osoby bliskiej w pojedynczej sali porodowej, wyposażonej w oddzielny 
węzeł sanitarny. Powyższe kryterium (obok innych warunków koniecznych do spełnienia) 
zostało określone jako niezbędne minimum w przypadku dopuszczenia osoby towarzyszącej 
do porodu. Nadmieniam, że Trakt Porodowy Oddziału Ginekologiczno-Położniczego 
wyposażony jest tylko w jeden oddzielny węzeł sanitarny, który mieści się poza salą do 
porodów rodzinnych i obejmuje umywalkę, natrysk i WC.

Ponadto należy wskazać, że w czasie, gdy tutejszy Szpital występował do Rzecznika Praw 
Pacjenta z wnioskiem o opinię dotyczącą organizacji porodów rodzinnych tj. w towarzystwie 
osoby bliskiej zaszczepionej lub ozdrowieńca (którą Pan Poseł przywołuje w swym piśmie) - 
Narodowy Program Szczepień był w początkowym etapie i obejmował grupy uprawnione do 
szczepień w pierwszej kolejności tzw. grupę „0”. Rzecznik Praw Pacjenta wskazał wówczas, 
że spełnienie wymogu zaszczepienia było praktycznie niemożliwe. Dlatego też Szpital 
wstrzymał się z wprowadzeniem decyzji o planowanym wznowieniu porodów rodzinnych. 
Należy mieć na uwadze, że w chwili obecnej możliwość uzyskania szczepienia jest 
powszechnie dostępna dla niemalże wszystkich zainteresowanych (za wyjątkiem osób 
posiadających przeciwwskazania do szczepienia).

Zgodnie z aktualnie dostępną wiedzą medyczną przyjęcie szczepienia przeciw COVID-19 
radykalnie ogranicza możliwość zachorowania i transmisji wirusa Sars-CoV-2. Taka 
informacja została zawarta również w opisie statusu osoby zaszczepionej zawartym 
w Narodowym Programie Szczepień ( Portal gov.pl).

Stan zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzony 
12 marca 2020 r. nadal nie został odwołany, co równoznaczne jest z dalszą koniecznością 
prewencji szerzenia zakażeń ze szczególną uwagą poświęconą ochronie grup pacjentów 
o zwiększonym ryzyku zachorowalności, do których niewątpliwie należą pacjentki w ciążach, 
w tym ciążach powikłanych oraz noworodki, w tym noworodki urodzone przedwcześnie 
i noworodki chore.

Na Dyrekcji Szpitala ciąży szczególny obowiązek ochrony epidemiologicznej wyżej 
wymienionych grup pacjentów, tym bardziej, że Oddział Ginekologiczno-Położniczy 
tutejszego Szpitala jest Oddziałem o III stopniu referencyjności, w którym odbywa się 



najwięcej porodów na Śląsku. Dlatego niezwykle istotne jest stosowanie prewencji, mającej 
na celu uniknięcie zagrożenia opieki okołoporodowej w przypadku wystąpienia ogniska 
epidemicznego wirusa Sars-CoV-2, gdyż w takiej sytuacji, tak istotny Oddział zostałby 
wyłączony z systemu świadczeń położniczych.

Należy wskazać, że zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 849 ze zm.) osoba 
wykonująca zawód medyczny udzielająca świadczeń zdrowotnych pacjentowi może odmówić 
obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w przypadku istnienia 
prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na 
bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta. Wyżej wymieniony przepis znajduje zastosowanie 
również w sytuacji porodu i realizacji standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej, 
o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 
r., poz. 1756 ), przy czym należy podkreślić, iż odmowa udziału osoby bliskiej w trakcie 
porodu ze względu na zagrożenie epidemiologiczne wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) nie 
może być w żadnym wypadku odczytywana jako naruszenie praw pacjentki do zachowania 
standardu opieki okołoporodowej, polegającego na umożliwieniu rodzącej korzystania ze 
wsparcia osoby bliskiej.

Kierując się poczuciem odpowiedzialności za zdrowie i życie pacjentów Szpitala 
Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, w tym dzieci jeszcze nienarodzonych oraz noworodków, 
a równocześnie mając na uwadze pełną dostępność szczepień przeciwko Covid-19, 
wprowadzono od dnia 01 lipca 2021 r. zasady uczestniczenia w porodzie, osoby bliskiej, 
uwzględniając prewencję wystąpienia zagrożenia epidemicznego, korzystając przy tym 
z dostępnej wiedzy medycznej, potwierdzonej również odpowiednią informacją zawartą 
w Narodowym Programie Szczepień, dotyczącą radykalnego ograniczenia możliwości 
zachorowania i transmisji wirusa Sars-CoV-2 w przypadku osób zaszczepionych.

W podjęciu decyzji o wznowieniu porodów rodzinnych na zasadach określonych powyżej 
wzięto również pod uwagę rekomendację Ministerstwa Zdrowia z dnia 26 maja 2020 r., 
pozwalającą na podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie organizacji porodów rodzinnych przez 
dyrektora szpitala w porozumieniu z ordynatorem oddziału położniczo - ginekologicznego. 
Nadto wzięto pod uwagę treść art. 5 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, 
zgodnie z którym kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub 
upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta w przypadku 
wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne 
pacjentów.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, podjęto decyzję o przywróceniu porodów 
rodzinnych tj. z możliwością uczestniczenia osoby bliskiej przy porodzie, spełniającej 
wymagania, pozwalające na maksymalizację prewencji sanitarno-epidemiologicznej.
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