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Szanowny Panie Prezesie,  

 

będąc zobligowanym przez obywateli, zwracam się do Pana Prezesa 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 w Państwa szpitalu zostały zawieszone. Rodzice nie 

wiedzą, z jakich powodów została podjęta taka decyzja, która w ich odczuciu jest 

niesprawiedliwa, niezrozumiała i krzywdząca. W odpowiedzi z dnia 22.10.2021 r., udzielonej 

przedstawicielom inicjatywy rodzicielskiej „Rodzimy Razem”, przez Koordynatora Oddziału 

Położniczo – Ginekologicznego, wskazano, cyt.: „(…) z powodu COVID-19 porody rodzinne 

w naszym szpitalu nie zostały wznowione. Osoba towarzysząca posiadająca certyfikat 

szczepienia może wejść na oddział na 15 min. (po urodzeniu dziecka)”.  

 

W Polsce nie ma zakazu porodów rodzinnych, ale biorąc pod uwagę obecną sytuację 

epidemiologiczną, może się wydać uzasadnionym, że w kwestii stosowania środków 

zapobiegawczych przed rozprzestrzenianiem się wirusa covid-19, kierownik placówki 

podejmuje odpowiednie rozwiązania. Jednak zakaz porodu rodzinnego, w ocenie obywateli, 

szczególnie rodziców oczekujących rozwiązania jest nieracjonalne.  

 

Ministerstwo Zdrowia, w odpowiedzi z dnia 10 czerwca 2021 r., na moją interpelację nr 24313 

wskazało, że w ocenie konsultantów krajowych w dziedzinach położnictwa i ginekologii oraz 

perinatologii nie ma przeszkód, aby porody rodzinne odbywały się w tych placówkach, 

w których istnieje możliwość izolacji rodzących i osób im towarzyszących od innych pacjentek. 

W odpowiedzi tej podkreślono również, że nie ma przeszkód, aby ojciec dziecka mógł 

przebywać wraz ze swoim dzieckiem przez co najmniej dwie godziny po cesarskim cięciu, przy 
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spełnieniu przez ojca dziecka niezbędnego minimum, określonego w zaleceniach dotyczących 

kangurowania dzieci przez osobę towarzyszącą przy porodzie, rozwiązanym cięciem 

cesarskim.  

 

Zalecenia konsultantów wskazują minimalne warunki, jakie powinny być spełnione, aby 

porody rodzinne odbywały się w sposób bezpieczny w czasie pandemii. Istotnym problemem 

może być brak tych warunków, ale w cytowanej powyżej odpowiedzi brak jest informacji 

odnośnie przyczyn zawieszenia porodów rodzinnych. Jeżeli rzeczywiście Szpital posiada 

warunki techniczne, należy wyjaśnić obywatelom, dlaczego Szpital nie umożliwia 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, zarówno siłami natury jak i przez 

cesarskie cięcie? Dodatkowo proszę o informacje, na jakiej podstawie prawnej, wprowadzono 

zasady, polegające na tym, że tylko osoby towarzyszące, które są zaszczepione, mogą wejść na 

oddział na 15 minut? 

 

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.  

 

 

        Z wyrazami szacunku 
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