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Wielce Szanowny Panie Ministrze, 

po otrzymaniu sygnałów świadczących o zastrzeżeniach w opiece i możliwych 
naruszeniach prawa pacjenta wobec pacjentki przebywającej w Szpitalu Powiatowym w 
Pszczynie podjąłem niniejszą sprawę 12 października br. i skierowałem wystąpienie do Biura 
Rzecznika Praw Pacjenta. Ponadto, z uwagi na późniejsze doniesienia świadczące, że 
pacjentka przebywająca w powyższym podmiocie leczniczym przez nieodpowiednią i 
zagrażającą życiu opiekę zmarła, wystąpiłem również do Prokuratury Regionalnej w 
Katowicach.

Uzyskałem informacje, że oprócz śledztwa prokuratorskiego w Szpitalu Powiatowym 
w Pszczynie zostanie przeprowadzona kontrola NFZ, którą zleciło Ministerstwo Zdrowia1. 
Ponadto na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pojawiły się rekomendacje 
medyczne 2 w tej materii wraz z zapewnieniem, że Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia 
będzie monitorował bieżące w całym kraju wszelkie sytuacje, w których zagrożone może 
być zdrowie i życie kobiety w ciąży.

 Jednocześnie pragnę zauważyć, że rekomendacje medyczne w niniejszej materii nie 
zastąpią uregulowanego powszechnie obowiązującym prawem standardu medycznego, 
który byłby wyznacznikiem postępowania klinicznego przestrzeganego przez podmioty 
lecznicze oraz personel medyczny. 

W związku z powyższym, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 
1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627 ze zm.), zwracam się 
do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w podnoszonej sprawie. Proszę o 

1 https://www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2843303,Smierc-ciezarnej-pacjentki-Wiceszef-MZ-zlecilismy-
kontrole-w-szpitalu-w-Pszczynie 
2 https://www.gov.pl/web/zdrowie/zycie-i-zdrowie-matki-najwazniejsze 
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wskazanie, czy Narodowy Fundusz Zdrowa podjął przeprowadzenie kontroli, która 
zbada, czy doszło do uchybień w niniejszej sprawie oraz o przesłanie jej wyników jak i o 
wskazanie, czy wpływają do Narodowego Funduszu Zdrowia informacje sygnalizujące 
sytuacje, w których zagrożone może być zdrowie i życie kobiety w ciąży.

  Z wyrazami szacunku

Marcin Wiącek

Rzecznik Praw Obywatelskich
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