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Szanowna Pani Dyrektor,

Z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich uprzejmie dziękuję za informację w 
sprawie problemu martwych urodzeń. 

Przekazane przez Panią kwestie są niezwykle cenne w analizie problemów dot. 
martwych urodzeń. W szczególności niepokojące są przekazane Rzecznikowi informacje 
dotyczące praktyki stosowanej przez szpitale, która polega na tym, że kobieta, która zgłosiła 
się do szpitala z małowodziem lub bezwodziem, po wstępnych badaniach jej stanu zdrowia, 
jest odsyłana do domu z poleceniem samoobserwacji ruchów płodu. Została przedstawiona 
wątpliwość, że działając w ten sposób lekarze, którzy posiadają wiedzą, że sepsa pojawia 
się nagle i szybko dewastuje zdrowie kobiety doprowadzając także do jej śmierci, odsuwają 
odpowiedzialność za taką sytuację. Wówczas odpowiada sama kobieta, która np. zgłosiła 
się za późno do szpitala. Kolejny zasygnalizowany przez Panią problem odnosił się do tego, 
że od czasu sprawy śmierci pacjentki z Pszczyny nic się w tej kwestii nie zmieniło, w 
podobnych sprawach. 

Mając na uwadze istotność podniesionych kwestii dla zdrowia i życia kobiety w 
ciąży, za niezbędne należy uznać, wyjaśnienie wskazanej problematyki w sposób w pełni 
wyczerpujący. 

Tym samym, działając z upoważnienia 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 2020 r., poz. 627 ze zm.), zwracam się do Pani Dyrektor z 
uprzejmą prośbą o wskazane skali przedstawionego zjawiska martwych urodzeń i 
odsyłania przez szpitale pacjentek do domu z poleceniem samoobserwacji ruchów płodu– 
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ile dokładnie kobiet zgłosiło się z tym problem, czy do Federacji zgłaszają się pacjentki w 
sprawie martwego urodzenia i niewłaściwej lub zbyt późnej interwencji medycznej w 
podmiocie leczniczym oraz czy na podstawie kierowanych do Federacji spraw dostrzega 
Pani potrzebę zmian w przedstawionym zakresie, jeżeli tak to czy zmiana powinna odbywać 
się wyłącznie w opracowaniu procedury szpitalnej, czy również w wytycznych, 
rekomendacjach medycznych oraz standardzie organizacyjnym. 

Z poważaniem

Piotr Mierzejewski

Dyrektor Zespołu

/-podpisano elektronicznie/
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