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Wielce Szanowny Panie Prezesie, 

zwracam się do Pana w związku z procedurami stosowanymi podczas porodów z 
osobą bliską – porodów rodzinnych, w związku ze stanem epidemii SARS-CoV-2 w 
szpitalach na terenie kraju.

Z docierających do Rzecznika licznych sygnałów wynika, że w części szpitali stosuje 
się procedurę polegającą na tym, że porody mogą odbywać się w obecności osoby bliskiej, 
pod warunkiem, że osoba ta posiada aktualny wynik testu PCR w kierunku COVID - 19, z 
okresu nie dłuższego niż maksymalnie 5 dni przed porodem. Jednocześnie powyższy test 
należy wykonać na koszt osoby towarzyszącej. Niniejsze obostrzenia nie znajdują 
potwierdzenia w najnowszych wytycznych Krajowego Konsultanta w dziedzinie 
Położnictwa i Ginekologii, jak i Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Perinatologii. 
Ponadto stanowią barierę ekonomiczną, co czyni je praktycznie niemożliwymi do 
spełnienia. Z przekazanych bowiem informacji wynika, że koszt takiego jednego testu 
oscyluje w granicach od 350 do 600 zł. Powyższe było przedmiotem wystąpienia Rzecznika 
do Ministerstwa Zdrowia1.

Pragnę zauważyć, że środowisko związane z opieką zdrowotną zdaje sobie sprawę z 
niedogodności dla osoby towarzyszącej spowodowanych koniecznością wykonania badania 
PCR w kierunku COVID-19. Jednocześnie widzi potrzebę podjęcia przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia działań w sprawie refundacji kosztów badania PCR w kierunku COVID-

1 Pismo z dnia 3 czerwca 2020 r.V.7010.114.2020.ET.
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192. Przedstawiciele organizacji wspierającej kobiety rodzące wskazują, że jeżeli w szpitalu 
została wprowadzona procedura dotycząca możliwości uczestnictwa osoby towarzyszącej 
podczas porodu w czasie epidemii, to powinna ona być finansowana w ramach 
powszechnego ubezpieczenia3. 

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., poz. 627 z późn. zm.), zwracam się do Pana Prezesa z uprzejmą 
prośbą o przedstawienie stanowiska w podnoszonej sprawie. 

Z wyrazami szacunku

Maciej Taborowski

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich

/-podpisano elektronicznie/

2 Pismo z dnia 23 czerwca 2020 r. sygn. DN-070-01/20. 
3 Fundacja Rodzić po Ludzku, pismo z dnia 18 czerwca 2020 r. sygn. FRPL/2020/134/JP.2.
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