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Szanowny Panie Dyrektorze,
działając na podstawie art. 19 ust. 1, art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu
mandatu posła i senatora (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1799 z późn. zm), bardzo proszę
o wyjaśnienia odnośnie zasad jakie Szpital wprowadził dla osób towarzyszących do porodów
rodzinnych.
Przedstawiciele inicjatywy rodzicielskiej „Rodzimy Razem”, w odpowiedzi na pytanie,
skierowane do Szpitala, odnośnie zasad do porodów rodzinnych, otrzymali odpowiedź, że
"Głównymi obowiązującymi wymogami jest przedstawienie przez osobę uczestniczącą
w porodzie ujemnego testu PCR wykonanego minimum 72 godziny przed porodem lub
zaświadczenia czy certyfikatu o zaszczepieniu się przeciw COVID-19".
W toku podejmowanych interwencji poselskich, zapoznałem się ze stanowiskiem Rzecznika
Praw Pacjenta w kwestii organizacji i wymogów stawianym osobom towarzyszącym przy
porodach rodzinnych. Rzecznik zwrócił uwagę, że na obecnym etapie Narodowego Programu
Szczepień przeciw COVID-19 spełnienie wymogu o zaszczepieniu jest praktycznie
niemożliwe, gdyż szczepienie nie jest obowiązkowe. W interpretacji wskazano, że możliwe jest
określenie warunków alternatywnych, jak np. wykonanie na koszt szpitala szybkiego testu
w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2”. Należy jednak mieć na uwadze, że zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, pacjent ma prawo odmowy wyrażenia zgody na badanie,
zgodnie z zasadami wyrażonymi w art. 17 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta.
Według stanowiska Narodowego Funduszu Zdrowia, które widnieje na stronie internetowej:
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„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”. Co prawda Państwa placówka określiła terminu
okazania testu nie starszego niż 72h, ale sam przekaz NFZ jest dość jasny.
Swoje 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”.
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.
Mając na względzie powyższe, bardzo proszę o informacje, dlaczego i na jakiej podstawie
Szpital zastosował ograniczenia w postaci dopuszczenia do porodów rodzinnych tylko osoby
zaszczepione lub okazujące test?
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. Odpowiedź proszę
kierować na adres elektroniczny lub adres siedziby biura, podany w stopce.
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