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Szanowni Państwo
Tomasz i Karolina Elbanowscy
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców
ul. Steinhausa 2/52
02-747 Warszawa
Szanowni Państwo!
W odpowiedzi na Państwa mail z dnia 16 lipca br. w sprawie stanowiska Fundacji
dotyczącego prawa do porodów rodzinnych uprzejmie przekazuję następujące
informacje i wyjaśnienia.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1066 z późn. zm.)
w Polsce nie ma arbitralnego zakazu porodów rodzinnych. Jednocześnie należy
zaznaczyć, że od 20 marca br. do odwołania został wprowadzony w Polsce stan
epidemii, który obliguje do podejmowania działań ograniczających rozszerzanie się
wirusa SARS-CoV-2. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego, korzystanie
z praw pacjenta może zostać ograniczone (zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 6 listopada
2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – Dz. U. z 2020 r. poz. 849).
Mając na uwadze powyższe, ostateczną decyzję o obecności osoby towarzyszącej przy
porodzie powinien podjąć kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych w
porozumieniu z ordynatorem oddziału położniczo-ginekologicznego, mając na uwadze
lokalne względy organizacyjne, pozwalające na izolację rodzących i osób im
towarzyszących od innych pacjentek.
Wszystkie zalecenia adresowane do personelu medycznego i osób zarządzających
podmiotami leczniczymi są przygotowywane i udostępniane adekwatnie do aktualnej

sytuacji epidemiologicznej, rozwoju wiedzy na temat wirusa wywołującego chorobę
COVID-19 - jego transmisji, metod zapobiegania jego rozprzestrzeniania oraz
diagnostyki i leczenia. Zalecenia w zakresie dopuszczenia osoby towarzyszącej do
porodu określają konsultanci krajowi w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz
perinatologii. Aktualne zalecenia w tej sprawie wydane 15 lipca 2020 r. są dostępne na
stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytycznedlaposzczegolnych-zakresow-i-rodzajow-swiadczen. Konsultanci krajowi w dziedzinie
położnictwa i ginekologii oraz perinatologii wspólnie zrezygnowali z obligatoryjnego
wymogu okazywania przez osoby towarzyszące przy porodzie aktualnego wyniku testu
w kierunku COVID-19 oraz dookreślili wymogi, które musi spełniać osoba towarzysząca,
w przypadku dopuszczenia jej do porodu. Wskazane przez konsultantów minimum
w tym zakresie uwzględnia:
1.

wypełnienie,

przez

osobę

towarzyszącą,

w

trakcie

porodu,

ankiety

epidemiologicznej,
2.

osoba towarzysząca przez cały czas pobytu w szpitalu musi nosić maskę
i rękawiczki,

3.

rodząca w towarzystwie osoby bliskiej przebywa w pojedynczej, indywidualnej sali
porodowej wyposażonej w oddzielny węzeł sanitarny,

4.

osoba towarzysząca może zostać wpuszczona w momencie rozpoczętego porodu
i powinna opuścić oddział w ciągu 2 godzin po porodzie,

5.

osoby pozostające w kwarantannie lub w trakcie izolacji nie mogą uczestniczyć
w porodzie i wchodzić na teren szpitala.

Zalecenia te zostały uzgodnione z konsultantem krajowym w dziedzinie chorób
zakaźnych oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym, jednocześnie uzyskały one
akceptację Ministerstwa Zdrowia. W związku z pojawieniem się interpretacji Zarządzenia
Prezesa NFZ Nr104/2020/DSOZ stosowna informacja została przekazana także do
Narodowego Funduszu Zdrowia.
Z poważaniem,
Waldemar Kraska
Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/

Do wiadomości:
Pani Beata Olech Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologii i Położnictwa: b.olech@ptgip.org
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