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Szanowny Pan
Krzysztof Pliszek
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Szpital Wojewódzki w Bielsku – Białej
Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała
kpliszek@hospital.com.pl

Szanowny Panie Dyrektorze,
działając na podstawie Art. 19 ust. 1, art. 20 ust. 1 Ustawy o wykonywaniu mandatu posła
i senatora, w nawiązaniu do poprzedniej korespondencji, bardzo proszę o wyjaśnienia odnośnie
wymogów, jakie Szpital stawia osobom towarzyszącym przy porodach rodzinnych.
Dotarły do mnie informacje, że porody rodzinne w Państwa placówce zostały przywrócone, ale
ograniczenia wobec osób towarzyszących spotkały się z dużym oburzeniem społecznym.
Zostałem zatem zobligowany do wyjaśnienia tej kwestii. W Szpitalu wprowadzono zasady, że
osobą towarzyszącą w porodzie może być ozdrowieniec z potwierdzeniem przebycia zakażenia
Sars-CoV-2 oraz osoba zaszczepiona szczepionką przeciwko Sars-CoV-2. Ostatnia dawka
szczepionki dwudawkowej lub szczepionka jednodawkowa, powinna być przyjęte co najmniej
14 dni przed terminem porodu.
Interesuje mnie, na jakiej podstawie Państwo wprowadzili powyższe ograniczenia. Bowiem
w interpretacji przepisów ustawy, jakie Państwo otrzymali z Biura Rzecznika Praw Pacjenta
wynika, że nie mają one umocowania prawnego. Jak wskazano w interpretacji, cyt.:
„Z uzyskanej informacji wynika, że towarzyszyć w porodzie może ozdrowieniec bądź osoba
zaszczepiona. Zatem inne osoby nienależące do tej grupy nie będą mogły uczestniczyć
w porodzie rodzinnym. Tym samym pacjentki, które wyrażają wolę aby podczas porodu
uczestniczyła osoba towarzysząca, niebędąca ozdrowieńcem bądź osobą zaszczepioną,
zostałyby pozbawione ich praw. Taka organizacja porodów wykracza poza zakres
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uprawnienia kierownika podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, o którym
mowa powyżej. W szczególności należy w tym zakresie wskazać, że na obecnym etapie
Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 spełnienie Państwa wymogu jest
praktycznie niemożliwe, nadto szczepienie nie jest obowiązkowe. Tak samo wygląda kwestia
z dopuszczeniem do porodów rodzinnych ozdrowieńców – nie każdy wie czy chorował na
COVID-19, aby to zweryfikować trzeba wykonać odpowiedni test, nadto warunkiem
uczestnictwa w porodzie rodzinnym jest przejście choroby, której każdy za wszelką cenę
pragnie uniknąć i temu też celowi jest podporządkowana cała polityka zdrowotna w ostatnim
czasie.(…) Możliwe jest zatem określenie warunków alternatywnych, jak np. wykonanie na
koszt szpitala szybkiego testu w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2”.
Interpretację tę, której fragment zacytowałem powyżej, Państwo otrzymali w lutym 2021 r.
A z informacji uzyskanych od obywateli wynika, że Państwo zastosowali te zasady od 1 lipca
b.r. wraz z wznowieniem porodów rodzinnych, wbrew stanowisku Biura Rzecznika Praw
Pacjenta, że taka organizacja stanowi przekroczenie uprawnień kierownika podmiotu
udzielającego świadczeń zdrowotnych. Dlaczego i na jakiej podstawie Szpital zastosował
ograniczenia w postaci dopuszczenia do porodów rodzinnych tylko ozdrowieńców oraz osoby
zaszczepione? Czy Szpital zastosował rozwiązanie wskazane w interpretacji, w postaci
wykonywania szybkich testów? Jeżeli nie, to dlaczego?
Mając na względzie powyższe, bardzo proszę o informacje czy i kiedy wprowadzone
zasady zostaną wycofane.
Zgodnie z art. 20 ust. 2 Ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, bardzo proszę
o przesłanie odpowiedzi w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego pisma.
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