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Wielce Szanowna Pani Minister  

 

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęły informacje od Prezes Fundacji 

Rodzić po Ludzku dotyczące zawieszenia porodów z osobą bliską – porodów rodzinnych  

w związku ze stanem epidemii SARS-CoV-2 (kopia skargi w załączeniu).   

Jak zauważono, koncepcja rodzicielstwa obejmuje parę, która razem żyje, razem stara 

się o ciążę, razem jest w ciąży, a następnie ta właśnie para uczestniczy  razem w porodzie 

dziecka. Każde z rodziców ma inne zadania i obowiązki podczas ciąży, porodu i wychowania 

dzieci, ale niewątpliwym jest fakt wspólnotowości pary. Z biologicznego punktu widzenia 

wspólnotowość pary przejawia się wysokim prawdopodobieństwem reprezentowania przez 

parę takiego samego statusu zdrowotnego (chorobowego). Analiza klastrów zachorowań na 

COVID-19 ujawniła, że to najbliżsi partnerzy są jednymi z pierwszych osób, na które 

następuje transmisja koronawirusa i zwykle reprezentują podobne stadium infekcji/choroby. 

Tym samym, po przeprowadzeniu ankiety epidemiologicznej, z wykluczeniem objawów  

i czynników ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 u zgłaszającej się do Punktu Przyjęć do Porodu 

pary, uznano, że w tej szczególnej sytuacji tzw. poród rodzinny nie będzie stanowił większego 

zagrożenia niż poród bez partnera. 

Podkreślono przy tym, że poród z bliską osobą daje kobiecie poczucie bezpieczeństwa, 

wpływa korzystnie na jej stan emocjonalny, a także na stan fizyczny i realnie poprawia wyniki 

porodowe. Więź partnerska w tym intymnym momencie, jakim jest poród, stanowi wsparcie 

naturalnych mechanizmów porodowych. Należy mieć też na uwadze, że doświadczenia 
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porodowe mają realny i udowodniony naukowo wpływ na macierzyństwo, a pozytywne 

doświadczenie porodowe stanowi prewencję depresji i innych zaburzeń psychicznych.  

Wskazano na zasadność zalecenia proponowanego wcześniej przez Konsultanta 

Krajowego ds. Położnictwa i Ginekologii Pana prof. Krzysztofa Czajkowskiego, dotyczącego 

obecności osoby bliskiej podczas porodu, wskazującego, że osoba towarzysząca powinna 

przed wpuszczeniem do sali porodowej wypełnić ankietę zawierającą czynniki ryzyka 

zakażenia i w przypadku zaistnienia, nawet tylko jednego, nie może uczestniczyć w porodzie. 

Poza samą rodząca nie powinno się wpuszczać osób trzecich do oddziałów, w tym sal 

operacyjnych, oddziału położniczego i noworodkowego. Jednocześnie zwrócono uwagę, że 

Światowa Organizacja Zdrowia, międzynarodowe towarzystwa naukowe na całym świecie 

oraz CDC i ECDC nie polecają wprowadzenia zakazów porodów z osobą bliską. Dodatkowo 

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu 

organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1756), umożliwia rodzącej 

korzystanie ze wsparcia osoby bliskiej.   

 W przedstawionej sytuacji zwrócono się o rozważenie zmiany rekomendacji 

zabraniającej porodów rodzinnych na taką, która da możliwość szpitalom na ich bezpieczne 

przeprowadzanie, przy zachowaniu odpowiedniego bezpieczeństwa personelu i rodzącej 

pary. 

 Tym samym, działając w imieniu Rzecznika Praw Obywatelskich,  

w oparciu o art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw 

Obywatelskich (Dz. U. z 2018 r., poz. 2179 z późn. zm.), zwracam się do Pani Minister 

z uprzejmą prośbą o ustosunkowanie się do przedstawionych zarzutów oraz przesłanie 

odpowiedzi udzielonej Fundacji Rodzić po Ludzku w przedmiotowym zakresie.  
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Z wyrazami szacunku 
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