
Vademecum rodzącej
w czasie pandemii,
przepisy w pigułce

Przygotowała: Adwokat Joanna Wawrzyniak



Spis treści

1. Zasada ogólna poszanowania praw pacjenta w placówkach medycznych

2. Kobieta ciężarna jako pacjent w placówce opieki medycznej
2.1. Prawa kobiety ciężarnej w placówce medycznej
2.2. Identyfikacja czynników ryzyka przez lekarza położnika
2.3. Standardy postępowania personelu medycznego w czasie porodu i w okresie
poporodowym 

3. Wpływ epidemii Sars-Cov-2 na prawa kobiet ciężarnych i rodzących,
oraz procedury medyczne 
3.1. Informacje ogólne 
3.2. Prawa pacjentki ciężarnej a stan epidemii Sars-Cov-2 

4. Ochrona praw kobiety ciężarnej (rodzącej) 
4.1. Sprzeciw do komisji lekarskiej

4.2. Wniosek o podjęcie interwencji do Rzecznika Praw Pacjenta

4.3. Postępowanie sądowe o naruszenie prawa pacjenta i dóbr osobistych

4.4. Postępowanie w przypadku nieudzielenia pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia 

pacjentki ciężarnej

4.5. Postępowanie przed Lekarską Komisją Dyscyplinarną 

5. Pytania i odpowiedzi

Fundacja Kobiety Wolności i Niepodległości

fundacja
kobiety wolności
i niepodległości



1. Zasada ogólna poszanowania praw
pacjenta w placówkach medycznych

Każda osoba zgłaszająca się do placówki medycznej w celu udzielenia jej świadczeń zdrowot-
nych jest pacjentem. W związku z tym każdy podmiot prowadzący działalność leczniczą 
(publiczny, prywatny) jest zobowiązany do przestrzegania praw pacjenta.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta przestrzeganie praw pacjenta określonych w ustawie jest obowiązkiem organów 
władzy publicznej właściwych w zakresie ochrony zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, 
podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, osób wykonujących zawód medyczny 
oraz innych osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych. 

Jednakże art. 5 ustawy o prawach pacjenta wprowadza możliwość ograniczenia praw 
pacjenta przez kierownika podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub
upoważnionego przez niego lekarza, w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego 
lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów.

Pamiętać należy, że pacjent nie może zostać pozbawiony praw przez placówkę medyczną ani 
nie mogą one zostać wyłączone!

Przykład:

Pacjent ma prawo do kontaktu z osobą bliską, a kierownictwo zarządzające
podmiotem leczniczym zakazuje odwiedzin.

Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta, podmiot może jedynie ograniczyć np. czas
wizyt albo liczbę osób, która odwiedza pacjenta. 

Zatem takie regulacje, zakazujące zupełnie kontaktu z osobami bliskimi, są sprzeczne
z prawem pacjenta!
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2. Kobieta ciężarna jako pacjent w placówce opieki medycznej

2.1. Prawa kobiety ciężarnej w placówce medycznej 
Jeśli kobieta ciężarna trafi do placówki medycznej, w szczególności szpitala, posiada
następujące uprawnienia:

Prawo do świadczeń medycznych 
udzielanych z należytą starannością
i zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.

Prawo żądania zasięgnięcia przez 
lekarza prowadzącego opinii innego 
lekarza lub zwołania konsylium.

Prawo do natychmiastowego udzielenia 
świadczeń zdrowotnych ze względu na 
zagrożenie życia lub zdrowia.

Prawo do informacji o stanie swojego 
zdrowia, udzielanych świadczeń, ich 
rodzaju i zakresie.

Prawo do wyrażenia zgody na 
udzielenie świadczeń zdrowotnych 
albo do odmowy takiej zgody.

Prawo do poszanowania intymności
i godności.

Prawo do obecności osoby bliskiej 
podczas udzielania świadczeń 
zdrowotnych (porody rodzinne).

Prawo do dostępu do dokumentacji 
medycznej.

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu od 
opinii albo orzeczenia lekarza.

Prawo do poszanowania życia pry-
watnego i rodzinnego (kontakt
z osobami bliskimi, dodatkowa opieka 
pielęgnacyjna, opieka duszpasterska).



Realizacja praw pacjenta w zakresie opieki okołoporodowej polega w szczególności na:

1) respektowaniu prawa ciężarnej (rodzącej) do świadomego udziału w podejmowaniu 
decyzji związanych z ciążą, porodem, połogiem oraz opieką nad noworodkiem, obejmujących 
zakres podejmowanych działań i stosowanych procedur medycznych;

2) prawie wyboru miejsca porodu w warunkach szpitalnych lub pozaszpitalnych;

3) możliwości wyboru osoby sprawującej opiekę spośród osób uprawnionych do jej 
sprawowania, z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą.

2.2. Identyfikacja czynników ryzyka przez lekarza położnika 

Lekarz położnik prowadzący ciążę czy poród, powinien zawsze zidentyfikować czynniki 
ryzyka powikłań okołoporodowych, aby móc podjąć działania, w celu ich wyeliminowania 
bądź ograniczenia.

Standardy opieki okołoporodowej, określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 
sierpnia 2018 roku, wyróżniają czynniki ryzyka ciąży i porodu, które należy wziąć pod uwagę,
a które odnoszą się do:
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a) matki
- i identyfikowane są na podstawie wywiadu przeprowadzonego podczas ciąży oraz 
przed porodem (czynniki zidentyfikowane na podstawie badania to choroby przewlekłe, 
zarażenie HCV, HIV, niedokrwistość, zakażenie wirusem różyczki, odmiedniczkowe 
zapalenie nerek, cukrzyca itp.)
b) okresu śródporodowego (np. temperatura ciała 38 °C)
c) płodu

W przypadku stwierdzenia występowania czynników ryzyka, ciężarna, rodząca lub noworodek, 
powinni pozostawać pod opieką lekarza położnika lub lekarza oddziału neonatologicznego,
o odpowiednim do ich stanu zdrowia poziomie referencyjnym, zapewniającym opiekę
perinatalną lub neonatologiczną. Zidentyfikowane u ciężarnej czynniki ryzyka należy 
omówić z ciężarną lub jej przedstawicielem ustawowym, tak aby zapewnić podjęcie 
świadomej decyzji, odnośnie wyboru miejsca porodu. Wyniki identyfikacji czynników ryzyka, 
podjęte działania i zalecenia oraz dokonane w porozumieniu z ciężarną ustalenia należy 
każdorazowo odnotować w dokumentacji medycznej.



Link do całego rozporządzenia w którym znajdują się czynniki ryzyka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/down-
load.xsp/WDU20180001756/O/D20181756.pdf

Fundacja Kobiety Wolności i Niepodległości

fundacja
kobiety wolności
i niepodległości

Zauważyć trzeba, że w kontekście COVID-19, czynnikiem ryzyka jest wystąpienie objawów
u ciężarnej czy rodzącej, w szczególności temperatury ciała 38°C .

2.3. Standardy postępowania personelu medycznego w czasie porodu i w okresie 
poporodowym
 
W trakcie porodu, zgodnie ze standardami opieki okołoporodowej, rodzącą traktuje się
z szacunkiem oraz umożliwia się jej udział w podejmowaniu decyzji związanych
z porodem. 

Osoby sprawujące opiekę powinny nawiązać dobry kontakt z rodzącą i mieć świadomość, 
jak ważne są postawa, słowa kierowane do rodzącej oraz ton głosu podczas rozmowy. 
Personel medyczny powinien zapytać rodzącą o jej potrzeby i oczekiwania, a pozyskane 
informacje wykorzystać do wspierania i kierowania rodzącą podczas porodu. 

W celu nawiązania dobrego kontaktu z rodzącą, osoby sprawujące opiekę oraz inne osoby 
uczestniczące bezpośrednio w udzielaniu świadczeń zdrowotnych, powinny podjąć następu-
jące działania, w szczególności:

1) witają rodzącą osobiście, przedstawiają się i wyjaśniają swoją rolę w opiece nad nią; 
2) prezentują spokojną i wzbudzającą zaufanie postawę; 
3) szanują prywatność rodzącej i jej poczucie intymności; 
4) zapoznają się z planem porodu, omawiają go z rodzącą i w miarę możliwości
stosują jego postanowienia;
5) omawiają z rodzącą dostępne sposoby łagodzenia bólu;
6) każdorazowo uzyskują zgodę rodzącej lub jej przedstawiciela ustawowego
na wykonanie zabiegów i badań (w tym także test na COVID-19)
7) udzielają informacji na temat sposobów wzywania pomocy; 
8) w sytuacji konieczności przekazania opieki nad rodzącą innej osobie, informują
ją o tym fakcie.
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Podczas porodu, placówki medyczne są zobowiązane udzielać wsparcia medycznego
w następujący sposób:

Należy wskazać, że podczas porodu osoby sprawujące opiekę oraz inne osoby uczestniczące 
bezpośrednio w udzielaniu świadczeń zdrowotnych są obowiązane do przestrzegania zasad 
higieny ogólnej, aseptyki i antyseptyki; wybór środków ochrony osobistej opiera się na ocenie 
ryzyka zakażenia. 

Bezpośrednio po urodzeniu należy umożliwić dziecku nieprzerwany kontakt z matką 
„skóra do skóry”, trwający dwie godziny po porodzie. W tym czasie należy zachęcać matkę 
do rozpoznania momentu kiedy dziecko jest gotowe do ssania piersi, a także obserwować 
matkę i dziecko, kontrolując cechy dobrego przystawienia i pozycji przy piersi, a w razie 
potrzeby zaoferować pomoc. Kontakt ten może być przerwany wyłącznie w sytuacji
wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia matki lub noworodka, odnotowanego
w dokumentacji medycznej.

 
1) zapewnić ciągłość opieki; 
2) dostosować, z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych podmiotu wykonujące-
go działalność leczniczą, opiekę nad rodzącą do jej indywidualnych potrzeb i aktualnej 
sytuacji zdrowotnej; 
3) umożliwić rodzącej korzystanie ze wsparcia osoby bliskiej; 
4) zachęcać rodzącą do aktywności fizycznej i pomagać jej w znajdowaniu optymal-
nych dla niej pozycji podczas całego porodu;
5) zapewnić rodzącej możliwość spożywania przejrzystych płynów, także podczas 
aktywnej fazy porodu.

Opieka w oddziale położniczym odbywa się w systemie „matka z dzieckiem” :
1) zdrowy noworodek, po pobycie wraz z matką w sali porodowej, jest przekazywany do
oddziału położniczego, zorganizowanego w systemie „matka z dzieckiem”; 
2) w okresie pierwszych dwunastu godzin życia noworodka, lekarz oddziału
neonatologicznego, w obecności matki lub ojca przeprowadza badanie kliniczne noworodka, 
jeżeli nie występuje podejrzenie zagrożenia życia lub zdrowia noworodka; 
3) noworodki z zaburzeniami stwierdzonymi podczas badania, mogącymi stanowić 
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zagrożenie dla ich życia i zdrowia, należy niezwłocznie skierować do oddziału patologii
noworodka o poziomie referencyjnym, adekwatnym do jego potrzeb zdrowotnych;
4) wszystkie zabiegi pielęgnacyjne i obowiązkowe standardowe procedury wykonywane są 
po przekazaniu informacji i uzyskaniu zgody, w obecności matki, w sali „matka z dzieckiem”,
o ile stan zdrowia matki na to pozwala;

Placówka medyczna zobowiązana jest do zapewnienia warunków laktacji i prawidłowego 
odżywiania noworodka poprzez: 

Dostarczenie matce przez położną, sprawującą opiekę nad matką i dzieckiem, 
informacji spójnych i zgodnych z aktualną wiedzą na temat laktacji, w zakresie 
korzyści i metod karmienia piersią lub mlekiem kobiecym.

Przeprowadzenie instruktażu matki w zakresie prawidłowej pozycji i sposobu 
przystawienia dziecka do piersi, uwzględniającego informację, że we wczesnym 
okresie karmienia piersią należy podejmować próby przystawienia noworodka do 
piersi do kilkunastu razy na dobę na przynajmniej 15 minut do każdej piersi, a jeżeli 
noworodek nie budzi się, należy go budzić do karmienia po 3-4 godzinach, licząc od 
początku ostatniego karmienia, z wyjątkiem pierwszych dwunastu godzin życia 
dziecka, kiedy z powodu obniżonej aktywności dziecka wybudzanie nie jest wyma-
gane co trzy godziny.

Zachęcanie matki do przystawiania noworodka do piersi po zaobserwowaniu 
wczesnych oznak głodu (czuwanie i zwiększona aktywność, poruszanie ustami, 
odruch szukania).

Dokonywanie, w pierwszych dniach po urodzeniu, bieżących obserwacji cech 
dobrego przystawienia i pozycji przy piersi oraz objawów skutecznego
i nieskutecznego karmienia (w szczególności liczba karmień, stolców i mikcji na 
dobę, czas trwania i rytm odgłosu połykania podczas karmienia, przyrost masy tzw. 
wskaźniki skutecznego karmienia), których wyniki są odnotowywane w dokumen-
tacji medycznej; w przypadku stwierdzenia nieskutecznego karmienia, zdiagno-
zowanie problemu i wdrożenie postępowania zgodnie z aktualną wiedzą na temat 
laktacji, w celu umożliwienia skutecznego nakarmienia noworodka mlekiem matki 
z piersi, a jeżeli nie jest to możliwe - odciągniętym mlekiem matki. 

1
2

3
4



3. Wpływ epidemii Sars-Cov-2 na prawa kobiet ciężarnych
i rodzących, oraz procedury medyczne
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3.1. Informacje ogólne

W dniu 20 marca 2020 roku, Rada Ministrów wydała rozporządzenie, w którym ogłoszono 
stan epidemii spowodowany rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-Cov-2 . Realizacja świadczeń 
zdrowotnych przez placówki medyczne od chwili ogłoszenia epidemii wirusa Sars-Cov-2, 
uległa bez żadnych podstaw prawnych i faktycznych, znaczącym zmianom
proceduralnym i ograniczeniom.

Obecnie zdarzają się przypadki, że placówki lecznicze uzależniają udzielenie świadczeń od 
negatywnego wyniku testu na obecność Sars-Cov-2 bądź od okazania dowodu
zaszczepienia przeciwko Sars-Cov-2. 

Jakakolwiek odmowa udzielenia świadczeń zdrowotnych z powodu pozytywnego testu 
antygenowego czy PCR na obecność Sars-Cov-2, bez potwierdzenia wystąpienia
objawów bądź stanu zapalnego w wynikach badania krwi, stanowi rażące naruszenie 
prawa pacjenta do otrzymania pomocy medycznej! 

Jak wcześniej wskazano, prawa pacjenta nie mogą zostać wyłączone, a jedynie ograniczone
w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego. To nie oznacza, że kierownicy placówek 
medycznych mają uprawnienia do kategorycznego zakazywania i nakazywania pacjentowi 
określonych zachowań. Nie można jednak zapominać o tym, że placówki lecznicze ponoszą 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie pacjentów, stąd też zapewne, kierując się 
uniknięciem zarzutów i roszczeń ze strony pacjentów o możliwość zarażenia się
w placówce Sars-Cov-2, wprowadzają one ograniczenia.
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 3.2. Prawa pacjentki ciężarnej a stan epidemii Sars-Cov-2 

Wykonanie testów na obecność Sars-Cov-2 

Pacjentki ciężarne, zgłaszając się do placówki medycznej na termin zbliżającego się 
porodu, często przy przyjęciu zobowiązane są do wykonania testu antygenowego na 
obecność wirusa Sars-Cov-2 i wypełnienia ankiety o stanie zdrowia, w której zawiera się 
informację o możliwym kontakcie z osobą zarażoną wspomnianym wirusem. Należy 
zauważyć, że jeżeli pacjentka nie ma objawów typowych dla zarażenia
koronawirusem i nie miała kontaktu z osobą chorą, brak jest przesłanek by wykonywać 
test na jego obecność. 

Pacjentka powinna wiedzieć, że wykonanie testu tak jak innych zabiegów czy badań 
jest dobrowolne. Placówka medyczna powinna uzyskać zgodę pacjentki ciężarnej na 
wykonanie takiego testu. 

Zwrócić też trzeba uwagę na to, iż przywołane wyżej standardy opieki okołoporodowej 
Ministra Zdrowia, nie wskazują na potrzebę wykonania testów na obecność wirusa Sars 
-Cov-2 bez objawów. Dopiero pojawiająca się temperatura ciała powyżej 38°C, która 
może wystąpić w następstwie rozwoju infekcji wirusowej, jest wskazywana jako 
czynnik ryzyka. 

Jeżeli przy przyjęciu wynik testu antygenowego będzie dodatni, a pacjentka nie ma 
objawów, ma ona prawo żądać powtórzenia testu, wykonania testu PCR, wykonania 
badań krwi potwierdzających infekcję. 

Zdarzyć się może, że zanim uzyska się wynik testu, zwłaszcza PCR, pacjentka może 
zacząć rodzić bądź zdąży już urodzić. W takiej sytuacji, lekarze z reguły zakładają, że 
matka jest zakażona i wdrażają procedury izolacyjne, w tym często rozdzielanie nowo-
rodków od matek. Jeżeli matka nie wykazuje objawów, a brak jest wyniku testu, nie 
można zakładać nad wyrost, że jest osobą zarażoną koronawirusem. Podejmowane 
wówczas działania izolacyjne są nieuzasadnione i stanowią naruszenie praw pacjenta, 
w szczególności prawa do zapewnienia komfortu podczas porodu, prawa kontaktu
z dzieckiem na zasadzie skóra do skóry. 
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Szczepienia przeciwko Sars-Cov-2 

Placówka medyczna nie może uzależnić przyjęcia pacjenta i wykonania zabiegu 
od przyjęcia szczepienia przeciwko Sars-Cov-2. 

Kwestie obowiązkowych szczepień reguluje ustawa z dnia 8 grudnia 2008 roku
o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Przepisy tej ustawy 
stosuje się do chorób zakaźnych wymienionych w załączniku tej ustawy. Do tej pory 
ustawodawca nie dodał do załącznika zakażenia wirusem Sars-Cov-2. W związku
z tym, Minister Zdrowia, który w drodze rozporządzenia określa wykaz chorób 
zakaźnych, co do których istnieje obowiązek szczepień, nie może nałożyć na obywateli 
obowiązku szczepienia przeciwko wirusowi Sars-Cov-2, dopóki dopóty ustawodawca 
nie zmieni ustawy. 

W związku z brakiem obowiązku szczepień przeciwko COVID-19, pacjentkom nie nożna 
odmawiać udzielenia świadczeń medycznych i nie mogą być z tego powodu
dyskryminowane. Natomiast wszelkie poniżające, ośmieszające, krytykujące pacjenta 
zachowania personelu z powodu braku szczepienia jest wyrazem naruszającym
godność pacjenta i zarazem stanowi naruszenie jego dóbr osobistych. 

Warto podkreślić, że w stanie zagrożenia życia pacjentki bądź zagrożenia ciąży 
personel medyczny nie może uzależniać podjęcia działań od wyniku testu na 
obecność wirusa Sars-Cov-2! 

Zaniechanie udzielenia świadczeń medycznych z tego powodu stanowi nie tylko 
naruszenie praw pacjenta ale przede wszystkim może wyczerpywać znamiona 
przestępstwa z art. 160 § 1 i 3 kk tzw. narażenia na utratę życia lub wystąpienia ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu, które zostało spowodowane przez osobę mającą prawny obow-
iązek chronić życie i zdrowie pacjenta.
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Warunki porodu i poród rodzinny 

Zgodnie ze standardami opieki okołoporodowej Ministra Zdrowia, kobiecie rodzącej 
należy zapewnić komfortowe warunki porodu. 

Każda placówka medyczna przygotowana położniczo musi zapewnić ciągłość opieki; 
dostosować, z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą, opiekę nad rodzącą do jej indywidualnych potrzeb i aktualnej 
sytuacji zdrowotnej. 

Personel sprawujący opiekę powinien zachęcać rodzącą do aktywności fizycznej
i pomagać jej w znajdowaniu optymalnych dla niej pozycji podczas całego porodu. Nie 
można krępować rodzącej, a wręcz umożliwić swobodne funkcjonowanie tak, by miała 
zapewniony komfort psychiczny i fizyczny. 

Typowym naruszeniem standardów w czasie epidemii Sars-Cov-2 jest nakazywanie 
kobietom rodzącym noszenie maseczek w czasie akcji porodowej, które utrudniają 
oddychanie. Zgodnie ze stanowiskiem Konsultanta Krajowego w dziedzinie
położnictwa i ginekologii z dnia 27 kwietnia 2020 roku, w przypadku indywidualnej sali 
porodowej, kobieta rodząca w I, II lub III okresie porodu może przebywać bez maski 
ochronnej. Wyjątek stanowią rodzące w trakcie kwarantanny lub izolacji. W świetle 
obecnie obowiązującego nakazu zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych 
dla publiczności, za takowe nie można uznać sali porodowej. Toteż stanowisko 
Krajowego Konsultanta jest niezgodne z prawem i jako takie nie może być wykony-
wane. Podkreślić należy, że jest to wyłącznie stanowisko, a placówka medyczna nie 
musi się do niego stosować.

W tej kwestii wypowiedział się Rzecznik Praw Pacjenta wskazując, że  kobieta nie ma obowiąz-
ku zakładania maseczki ochronnej podczas porodu, nie regulują tego żadne przepisy prawa. 
Wymaganie od kobiety noszenia maseczki w trakcie porodu może stanowić dla niej znaczne 
utrudnienie, powodując trudności w oddychaniu. Przepisy regulują natomiast, że zakrywanie 
ust i nosa jest obowiązkowe w miejscach ogólnodostępnych np. w budynkach użyteczności 
publicznej oraz przeznaczonych na potrzeby ochrony zdrowia. Kobieta zgłaszająca się do 



Fundacja Kobiety Wolności i Niepodległości

fundacja
kobiety wolności
i niepodległości

Poród rodzinny 

Placówka medyczna musi zapewnić kobiecie rodzącej możliwość udziału w porodzie 
osoby bliskiej (towarzyszącej), najczęściej ojcu dziecka, bez względu na obowiązujący 
stan zagrożenia epidemicznego.

Zakaz udziału osób towarzyszących w porodzie jest pozbawieniem rodzącej praw 
pacjenta! 

W Polce nie było dotąd bezwzględnego zakazu przeprowadzania porodów rodzinnych 
w związku z wystąpieniem epidemii wirusa Sars-Cov-2. Natomiast wiele placówek 
medycznych stosowało takie praktyki. 

Należy wskazać, że placówka opieki zdrowotnej nie może uzależniać udziału osoby 
towarzyszącej w porodzie od negatywnego wyniku na obecność wirusa Sars-Cov-2 lub 
szczepienia. 

Osoby uczestniczące w porodzie, zobowiązane do przestrzegania zasad higieny ogólnej, 
aseptyki i antyseptyki, a wybór środków ochrony osobistej, opiera się na ocenie ryzyka 
zakażenia. W tym zakresie Krajowy Konsultant w dziedzinie ginekologii
i położnictwa określił wymogi wskazując na:

a) wypełnienie ankiety epidemiologicznej przez osobę towarzyszącą,
b) zakrywanie ust i nosa w czasie pobytu w szpitalu,
c) osoba towarzysząca może zostać wpuszczona w momencie rozpoczętego porodu
i powinna opuścić oddział w ciągu 2 godzin po porodzie.

Oczywistym jest, że osoby pozostające w kwarantannie lub w trakcie izolacji nie mogą 
uczestniczyć w porodzie i wchodzić na teren szpitali.

porodu powinna mieć zasłonięte usta i nos na izbie przyjęć szpitala, oczekując na przyjęcie. 
Jednak sala porodowa nie jest miejscem ogólnodostępnym, na takiej sali mogą przebywać 
tylko osoby sprawujące opiekę nad pacjentką (fragment interwencji Rzecznika Praw
Pacjenta w sprawie dotyczącym Szpital Miejskiego im. F. Raszei w Poznaniu).
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Opieka poporodowa (skóra do skóry i karmienie) 

Po porodzie dziecko winno zostać oddane matce. Opieka poporodowa opiera się na 
zasadzie matka z dzieckiem. Kontakt matki z noworodkiem może być przerwany 
wyłącznie w sytuacji wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia matki lub noworodka, 
odnotowanego w dokumentacji medycznej. 

Brak jest jakichkolwiek uregulowań prawnych wyłączających czy ograniczających prawo 
matki do kontaktu z noworodkiem po narodzinach. Wyjątkiem jak wskazano, jest 
zagrożenie życia lub zdrowia matki lub dziecka. Należy jednak zaznaczyć, że musi ono być 
realne np. dziecko bądź matka wykazują objawy choroby. 

Nie ma przeciwwskazań do karmienia piersią od pierwszych chwil po urodzeniu, przy 
jednoczesnym stosowaniu zasad prewencji zakażeń. Informacje o ryzyku i ochronie przed 
zakażeniem dziecka powinny być przekazane przez personel medyczny.

Kangurowanie noworodka przez ojca

W czasie epidemii dopuszcza się tzw. kangurowanie noworodka przez ojca czyli pierwsze 
przytulenie dziecka przez ojca do jego klatki piersiowej. W tym względzie brak jest jakich-
kolwiek przeciwskazań, chyba, że istnieje realne zagrożenie dla życia lub zdrowia
noworodka. 
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4. Ochrona praw kobiety ciężarnej (rodzącej) 

4.1. Sprzeciw do komisji lekarskiej 

4.2. Wniosek o podjęcie interwencji do Rzecznika Praw Pacjenta 

Pacjentowi przysługuje sprzeciw od orzeczenia lub opinii lekarza mającej wpływ na prawa,
w szczególności na prawa pacjenta lub obowiązki.

Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za
pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo 
orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta. Sprzeciw wymaga uzasad-
nienia, w tym wskazania przepisu prawa, z którego wynikają prawa lub obowiązki. 

Komisja Lekarska na podstawie dokumentacji medycznej, oraz w miarę potrzeby, po
przeprowadzeniu badania pacjenta, wydaje orzeczenie niezwłocznie, nie później niż
w terminie 30 dni od dnia wniesienia sprzeciwu.

Pamiętać należy, że jeśli pacjent nie zgadza się z jakąkolwiek decyzją lekarz,a może żądać 
odnotowania swoich uwag w dokumentacji medycznej! 

W przypadku podejrzenia naruszenia praw pacjenta, pacjentowi przysługuje wniosek do 
Rzecznika Praw Pacjenta o podjęcie interwencji, przeprowadzenie postępowania
wyjaśniającego. 

Rzecznik wszczyna postępowanie wyjaśniające, jeżeli poweźmie wiadomość co najmniej 
uprawdopodabniającą naruszenie praw pacjenta

W pierwszej kolejności wszelkie nieprawidłowości związane z opieką okołoporodową należy 
zgłaszać:

1. Kierownikowi placówki medycznej i żądać odnotowania uwag co do udzielonych 
świadczeń czy naruszonych praw pacjenta.
2. Podmiotowi nadzorującemu placówkę medyczną np. starosta, Minister Zdrowia 
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4.3. Postępowanie sądowe o naruszenie prawa pacjenta i dóbr osobistych

Za naruszenie praw pacjenta, pacjentowi przysługuje zadośćuczynienie. Zdarza się często,
że naruszenie praw pacjenta powiązane jest z naruszeniem dóbr osobistych np. zdrowia, prawa 
do prywatności, prawa do życia rodzinnego, godności itp. 

W razie podjęcia przez personel medyczny działań naruszających prawa pacjenta czy dobra 
osobiste, pacjent może żądać od placówki medycznej zadośćuczynienia za wyrządzoną
krzywdę. 

Pacjent może żądać także przeproszenia przez placówkę medyczną. 

Osoba poszkodowana może dochodzić swoich praw przed sądem powszechnym (cywilnym). 
Na osobie domagającej się zadośćuczynienia ciąży obowiązek udowodnienia naruszenia praw 
pacjenta czy dóbr osobistych. Dlatego ważne jest gromadzenie dowodów, np. w postaci
dokumentacji medycznej, np. składanie uwag do braku kontaktu z osobą najbliższą czy
nakazanie rodzącej noszenia maseczki w czasie porodu.

We wniosku wskazuje się działania placówki medycznej, które miałyby powodować
naruszenie prawa pacjenta, opis zdarzenia, nazwę placówki oraz własne dane w celu
otrzymania odpowiedzi o podjętych przez Rzecznika krokach. 

Pacjent ma prawo poprosić Rzecznika o to, by nie ujawniał jego danych osobowych placówce 
medycznej. Rzecznik odmawia ujawnienia nazwiska i innych danych osobowych pacjenta,
w tym także wobec organów władzy publicznej, jeżeli uzna to za niezbędne dla ochrony
praw tego pacjenta, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Rzecznik może:

 1. Wyjaśnić wnioskodawcy i pacjentowi, którego sprawa dotyczy, że nie stwierdził 
naruszenia praw pacjenta.
2. Skierować wystąpienie do podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, organu, 
organizacji lub instytucji, w których działalności stwierdził naruszenie praw pacjenta. 
3. Zwrócić się do organu nadrzędnego nad jednostką medyczną, z wnioskiem
o zastosowanie środków prawnych np. wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, 
nałożenia kary pieniężnej.
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4.4 Postępowanie w przypadku nieudzielenia pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia 
pacjentki ciężarnej 

Gdy personel medyczny nie podejmie działań w celu udzielenia pacjentowi pomocy, np. 
czekając na wynik testu na obecność Sars-Cov-2 i na skutek tego dojdzie do pogorszenia 
stanu zdrowia pacjenta bądź jego śmierci, mamy do czynienia ze zdarzeniem medycznym/ 
błędem medycznym. 

W takiej sytuacji pacjentowi bądź jego najbliższym przysługuje żądanie o zadośćuczynienie za 
krzywdę spowodowaną niewłaściwym postępowaniem placówki medycznej. Jest ono 
dochodzone w postępowaniu przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o 
zdarzeniach medycznych albo przed sądem powszechnym. 

Oprócz powyższego, zaniechanie udzielenia pomocy przez personel medyczny należy kwali-
fikować jako przestępstwo nieudzielenia pomocy z art. 162 k.k, narażenia na utratę życia lub 
ciężki uszczerbek na zdrowiu z art. 160 §1 k.k., a nawet nieumyślnego spowodowania śmierci z 
art. 155 k.k. Aby wszcząć postępowanie karne należy złożyć zawiadomienie do prokuratury. W 
zawiadomieniu należy wskazać dane osobowe zawiadamiającego, dane placówki medycznej, 
dane lekarza, opisać stan faktyczny i żądać ścigania i ukarania sprawcy. 

4.5 Postępowanie przed Lekarską Komisją Dyscyplinarną

Każde naruszenie praw pacjenta jest sprzeczne z Kodeksem Etyki Lekarskiej. Dlatego też 
warto składać wniosek do Lekarskich Komisji Dyscyplinarnych przy Izbach Lekarskich, które 
najczęściej znajdują się w miastach wojewódzkich. 

We wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego należy podać dane lekarza, placówki 
medycznej, dane pacjenta, dane składającego wniosek (może być też osoba najbliższa
pacjenta), opis zdarzenia i żądać wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. 

Jeśli mamy wątpliwości co do braku możliwości zachowania obiektywizmu przez komisję 
lekarską można we wniosku zawrzeć prośbę o przekazanie sprawy innej komisji ze względu 
na np. przynależność danego lekarza do danej izby lekarskiej, pełnienia funkcji w organach 
izby przez lekarza, którego dotyczy wniosek. 
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5. Najczęściej zadawane pytania

Czy pacjentka z rozpoznaniem/podejrzeniem COVID-19 może urodzić drogami natury?

Tak. Konsultanci krajowi w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz perinatologii
nie wskazują cięcia cesarskiego jako jedynej metody ukończenia ciąży i porodu
u pacjentek z rozpoznaniem/podejrzeniem COVID-19, dopuszczając tym samym
prowadzenie porodu drogami natury - w zależności od aktualnej sytuacji położniczej,
z uwzględnieniem lokalnych warunków organizacyjnych, związanych ze stanem 
epidemii.

Czy w sytuacji, kiedy dziecko będzie musiało pozostać dłużej w szpitalu, rodzice będą mogli 
go odwiedzać?

Szpital powinien podjąć działania organizacyjne, umożliwiające rodzicom bezpieczny 
kontakt z dzieckiem. 

Czy jeżeli pacjentka jest zakażona COVID-19, szpital może odmówić wypisu dziecka?

Ostateczna decyzja dotycząca wypisania dziecka ze szpitala należy zawsze do matki, 
którą lekarz powinien poinformować o zagrożeniach wynikających z wypisu
noworodka do domu, w którym przebywa osoba poddana izolacji.
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