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Wielce Szanowny Panie Ministrze!
Pragnę nawiązać do obywatelskich sygnałów napływających do mnie oraz raportu
Fundacji „Rodzić po Ludzku” 1, z których wynika, że w publicznych szpitalach nie są
przestrzegane prawa pacjentek korzystających ze świadczeń zdrowotnych w związku z
porodem podczas pandemii COVID-19 oraz zapewnień resortu zdrowia w tej materii.
W pierwszej kolejności pragnę podziękować za obszerne wyjaśnienia z 20 stycznia
2022 r. (znak: ZPR.6621.4.2022.JK). W niniejszym stanowisku poinformowano, że
Ministerstwu Zdrowia znany jest przywołany w piśmie raport pn.: „Opieka
okołoporodowa podczas pandemii COVID-19 w świetle doświadczeń kobiet i
personelu medycznego”. Zauważono, że zgodnie z wnioskami autorów raportu, „w
porównaniu z danymi sprzed okresu pandemii (Raport o doświadczeniach kobiet
rodzących w latach 2017–2018) wyraźnie widać, że z roku na rok w szpitalach i na
Raport opieka okołoporodowa podczas pandemii COVID-19 w świetle doświadczeń kobiet i personelu
medycznego, https://rodzicpoludzku.pl/wp-content/uploads/2021/12/FRPL_RAPORT_2021.pdf [dostęp:
01.06.2022 r.].
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oddziałach położniczych Standard jest coraz lepiej realizowany. Analizując badania z
ostatnich 10 lat, wyniki kontroli i monitoringów przeprowadzanych przez Fundację
Rodzić po Ludzku, zaobserwowano, że Standard jest powoli wdrażany. Proces ten na
pewno został zahamowany przez pandemię, która postawiła przed szpitalami i
personelem medycznym wiele nowych wyzwań. Jednak jak pokazuje badanie z czasu
pandemii COVID-19, nawet tak kryzysowa sytuacja nie zatrzymała procesu
podnoszenia jakości opieki okołoporodowej w tych obszarach, które zostały zapisane
w Standardzie i na które w ostatnich latach również Fundacja kładła szczególny nacisk.
Mimo pandemii poprawia się komunikacja z kobietami, wsparcie w karmieniu piersią,
zapewnienie nieprzerwanego dwugodzinnego kontaktu skóra do skóry, prawa do
informacji i decydowania”.
Jednocześnie w odniesieniu do wyników przedmiotowego raportu poinformowano o
planowanym spotkaniu z przedstawicielami Fundacji „Rodzić po Ludzku” w celu
omówienia zaproponowanych w niniejszym dokumencie możliwych działań i
rekomendacji.
Wobec powyższego, 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 wskazanie, jakie zostały podjęte działania i
wypracowane rezultaty po przedmiotowym spotkaniu.
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