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Szanowna Pani Dyrektor, 

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęły informacje od Federacji na Rzecz 
Kobiet i Planowania Rodziny dot. problemu martwych urodzeń. 

Została podniesiona w szczególności niepokojąca praktyka szpitali polegająca 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 problem odnosił się do tego, że od czasu sprawy śmierci 
pacjentki z Pszczyny nic się w tej kwestii nie zmieniło, w podobnych sprawach. 

Jednocześnie pragnę zauważyć, że na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia 
pojawiły się rekomendacje medyczne1 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 ciąży2. 

Mając powyższe na uwadze, 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 Pani Dyrektor o zajęcie stanowiska w sprawie, w tym o wskazanie czy 

1 https://www.gov.pl/web/zdrowie/zycie-i-zdrowie-matki-najwazniejsze 
2 Niniejsze było sygnalizowane przez RPO w WG do NFZ pismo 10.11.2021 r. V.7010.153.2021.ETP
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wpływają do Narodowego Funduszu Zdrowia informacje sygnalizujące sytuacje, w których 
zagrożone może być zdrowie i życie kobiety w ciąży. 

Z poważaniem

Piotr Mierzejewski

Dyrektor Zespołu

/-podpisano elektronicznie/
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