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ul. Zachodnia 6 
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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.  

 

Na stronie Szpitala widnieje informacja o wznowieniu porodów rodzinnych. Jednak 

wprowadzone zasady dla osób towarzyszących w trakcie porodu rodzinnego, wzbudzają 

oburzenie wśród obywateli. Mianowicie, osoba towarzysząca musi posiadać „zaświadczenie 

o zaszczepieniu w kierunku COVID-19 oraz ujemny test antygenowy Abbott. Osoba, która nie 

jest zaszczepiona musi posiadać negatywny wynik badania RT-PCR w kierunku zakażenia 

koronawirusem ważny do 72 godzin od pobrania”. 

 

W toku podejmowanych interwencji poselskich, zapoznałem się z interpretacją przepisów 

Biura Rzecznika Praw Pacjenta, sporządzonej na prośbę innej placówki, z której wynika, że 

taka organizacja porodów rodzinnych jest przekroczeniem uprawnień przez osoby kierujące 

podmiotem udzielającym świadczeń zdrowotnych. 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 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 
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/podpisano elektronicznie/ 

szczepienie nie jest obowiązkowe”. 

 

Rzecznik Praw Pacjenta potwierdził, że ograniczenie porodów rodzinnych czyli 

uniemożliwienie uczestnictwa w porodzie osoby dla pacjentki bliskiej, najczęściej ojca dziecka, 

wymagając od partnera aktualnego (nie starszego np. niż 5 dni) wyniku badania na 

koronawirusa, jest nieprawidłowe. Szczegółowe wymagania wobec rodzących i osób im 

towarzyszących zostały określone w Zaleceniach w sprawie możliwości odbywania porodów 

rodzinnych w warunkach stanu epidemii covid-19 w Polsce. Brak w nich obowiązku 

przedstawienia aktualnego wyniku badania przez osobę towarzyszącą pacjentce przy porodzie. 

 

Podobne 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”. 

 

Takie stanowisko wyraziło również Ministerstwo Zdrowia, które twierdzi, że uzależnianie 

uczestnictwa w porodzie rodzinnym od wyniku badania na koronawirusa nie powinno 

mieć miejsca. 

 

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.  

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

           


