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Pan

Prof. dr hab. Krzysztof Czajkowski

Konsultant krajowy w dziedzinie

położnictwa i ginekologii

Szanowny Panie Profesorze,

mając na uwadze informację przekazaną w dniu 14 stycznia br. przez Fundację Rodzić 

po Ludzku dotyczącą nieuzasadnionych praktyk stosowanych przez szpitale w czasie 

pandemii, które ograniczają rodzącym prawo do korzystania z obecności osoby bliskiej 

w trakcie porodu, zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań informacyjnych 

za pośrednictwem Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinie położnictwa i ginekologii, 

które pozwolą na wyeliminowanie wskazanych przez Fundację nieprawidłowości 

i umożliwią bezpieczne przebywanie rodzących z osobą bliską. 

Zalecenia w zakresie dopuszczenia osoby towarzyszącej do porodu – stanowiące 

niezbędne minimum zostały określone przez konsultantów krajowych w dziedzinie 

położnictwa i ginekologii oraz perinatologii i są dostępne na stronie internetowej 

Ministerstwa Zdrowia (https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dla-poszczegolnych-

zakresow-i-rodzajow-swiadczen) - poz. 19. opieka okołoporodowa.

Spełnienie wymagań określonych w przedmiotowych zaleceniach powinno 
umożliwić odbycie porodu rodzinnego:

 od samego początku rozpoczęcia akcji porodowej, a nie momentu osiągnięcia 

konkretnego „rozwarcia”;

 przez dowolną osobę bliską1 wskazaną przez rodzącą, bez wskazywania ojca 

dziecka, jako jedynej możliwej osoby bliskiej;

1 Zgodnie z definicją osoby bliskiej, o której mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku 
Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 849 z późn. zm.)
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 bez konieczności spełnienia warunku mieszkania przez osobę bliską wraz 

z rodzącą, co najmniej przez 14 dni przed porodem;

 bez konieczności wymagania od osób bliskich posiadania dodatkowych środków 

ochronnych i ich zakupu ze środków własnych2;

 bez konieczności przedstawienia przez osobę bliską (wykonanego na koszt własny) 

negatywnego wyniku testu PCR w kierunku COVID-19 lub testu antygenowego 

w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.

Jednocześnie należy zauważyć, że przedmiotowe zalecenia nie uzależniają możliwości 

obecności osoby bliskiej przy rodzącej od posiadania przez nią statusu osoby 

zaszczepionej przeciw SARS-CoV-2, jednakże jednym z warunków udziału osoby 

bliskiej przy porodzie jest wypełnienie przez nią ankiety epidemiologicznej. 

Przedmiotowa ankieta pozwala zarówno na zweryfikowanie czy osoba towarzysząca 

została zaszczepiona przeciw COVID-19 (liczba dawek, nazwa szczepionki, daty 

szczepienia) oraz czy przechorowała COVID-19 (data zakończenia izolacji) co w dużej 

mierze pozwala kierownikom podmiotów leczniczych na wzięcie pod uwagę posiadania 

przez osobę bliską Unijnego Certyfikatu Covid.

Z poważaniem 

Dorota Olczyk 

Zastępca Dyrektora 
/dokument podpisany elektronicznie/

Do wiadomości
Pani Joanna Pietrusiewicz, Prezes Fundacji Rodzić po Ludzku

2 Zgodnie z zaleceniami osoba towarzysząca zobowiązana jest do noszenia maseczki przez cały czas pobytu w szpitalu 
i okresowej dezynfekcji rąk
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