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Wniosek  

o wprowadzenie zmian i podjęcie działań 

 

 

Na podstawie art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania 

administracyjnego (Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168, z późn. zm., dalej “KPA”) składam w imieniu 

Fundacji Rodzić po Ludzku (dalej „Fundacja”) wniosek o: 

a. przeprowadzenie wewnętrznej kontroli w następujących obszarach: 

• przestrzegania przez personel oddziału ginekologiczno-położniczego praw pacjenta, ze 

szczególnym uwzględnieniem praw związanych z szacunkiem i godnością kobiet, prawa do 

informacji, prawa do wyrażania zgody na udzielanie świadczeń medycznych;  

• przestrzegania standardów w zakresie karmienia piersią określonych w Rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki 

okołoporodowej (Dz.U. 2018 poz. 1756, dalej “Standard”); 

• realizacji zaleceń WHO i Ministerstwa Zdrowia dotyczących wyłącznego karmienia piersią 

noworodka od momentu jego urodzenia i rozpoczęcia karmienia nie później niż w pierwszej 

godzinie jego życia; 

• przestrzegania przepisów Standardu w zakresie nieprzerwanego, dwugodzinnego kontaktu 

matki i dziecka „skóra do skóry” i pomoc w przystawieniu noworodka do piersi;  

• przestrzegania prawa matek do stałego przebywania z dzieckiem w każdym przypadku, gdy 

względy medyczne nie uzasadniają izolacji dziecka od matki oraz przestrzegania prawa matek 

do sprawowania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej nad swoimi dziećmi;  

• umożliwienia matkom rodzenia bez masek zasłaniających nos i usta w każdej sytuacji; 

• zapewnienia kobietom prawa do porodu z wybraną osobą bliską; 



 
 

• zapewnienia kobietom prawa do kangurowania dzieci urodzonych drogą cesarskiego cięcia, 

gdy nie przeciwstawiają się temu względy medyczne, w tym niezbędne zabiegi medyczne 

względem dziecka. 

 

b. przekazanie Fundacji informacji dotyczących przyczyn wydarzeń zaistniałych w 

Szpitalu, które zostały zasygnalizowane Fundacji, tj.:  

• zachowań niosących znamiona przemocy słownej (wyśmiewanie, krzyczenie, komentowanie 

wyglądu) w ocenie Fundacji powodujących naruszenie art. 47 Konstytucji RP, art. 23 kodeksu 

cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z póź.zm.), art. 20 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta 

i  Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417, z późn. zm., dalej „Ustawa”); 

• braku wystarczającego wsparcia laktacji, co w opinii Fundacji prowadzi do naruszenia rozdziału 

XII Postępowanie w IV okresie porodu ust. 1 pkt 5 Standardu oraz rozdziału XIII ust. 1 pkt 5 lit. 

ci ust. 3 Standardu; 

• wysokiego odsetka noworodków dokarmianych mieszanką sztuczną (mlekozastępczą); 

• braku przekazywania informacji pacjentkom, w tym: o ich przebiegu porodu, stanie zdrowia ich 

czy dziecka, niedostatecznym informowaniu kobiet o tym, kto sprawuje nad nimi opiekę, 

o sposobach karmienia noworodka, o zabiegach wykonywanych przy dziecku;  

• zachowań skutkujących łamaniem Standardu w zakresie dwugodzinnego, nieprzerwanego 

kontaktu matki z dzieckiem zaraz po narodzinach; 

• zachowań skutkujących ograniczaniem prawa matki do przebywania ze swoim dzieckiem oraz 

sprawowania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej; 

• rodzenia w maskach zasłaniających nos i usta; 

• praktyk ograniczających prawa kobiet do porodu z wybraną osobą bliską; 

• praktyk ograniczających prawa do kangurowania dzieci urodzonych drogą cesarskiego cięcia; 

 

c. przeprowadzenie wewnętrznych szkoleń uwzględniających przepisy prawa regulujące 

opiekę okołoporodową w Polsce, w tym: 

• Standardu, Ustawy oraz standardów medycznych Polskiego Towarzystwa Ginekologów 

i Położników i Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego w zakresie opieki okołoporodowej 

i laktacji; 

• szkoleń z obszaru umiejętności miękkich, tj. komunikacja z pacjentami, radzenia sobie ze 

stresem, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, zapobiegania braku szacunku i nadużyć 

w opiece okołoporodowej; 

• szkoleń z zakresu laktacji z elementami komunikacji; 

d. zapewnienie warunków prawidłowej laktacji i odżywiania noworodka na oddziale 

położniczym, zgodnie z wymogami Standardu; 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytknjrgezta


 
 

e. zapewnienie personelowi medycznemu dostępu do wsparcia psychologicznego, 

korzystania ze stałej superwizji; 

f. wystosowanie apelu lub innej formy zwrócenia uwagi personelu medycznego (np. 

materiały, broszury typu handout) na kwestie związane z komunikacją z pacjentami; 

g. weryfikację wyników własnego systemu zbierania informacji od pacjentek, ale co ważne 

również personelu placówki, który przewidywałby możliwość zapewnienia 

bezpieczeństwa osobom sygnalizującym nieprawidłowości lub wręcz zapewnienia im 

anonimowości; 

h. przeprowadzenie kontroli, badania lub innej formy analizy występowania, a także 

częstotliwości i przyczyn stosowanych w szpitalu praktyk   podawania noworodkom 

mieszanki mlekozastępczej, często bez wiedzy lub wbrew woli matki; 

i. podjęcia decyzji o ewentualnych, skonkretyzowanych działaniach prewencyjnych tj. 

mających na celu zmianę praktyk i docelowo ich statystyk, w całości lub części w ww. 

zakresie, lub służących dalszemu badaniu przyczyn, zasadności i niedopuszczalności 

ww. praktyk. 

 

Zgodnie z art. 237 § 1 KPA mają Państwo obowiązek odpowiedzieć na wniosek bez zbędnej 

zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. 

 

Uzasadnienie 

I. Część ogólna 

1. Pragniemy podkreślić, że Fundacja jest organizacją pozarządową, której celem jest m.in. 

poprawa jakości opieki okołoporodowej w Polsce. Jednym z naszych priorytetów jest 

monitorowanie przestrzegania prawa w placówkach położniczych. 

2. W najnowszym raporcie Fundacji „Opieka okołoporodowa podczas pandemii COVID-19 

w świetle doświadczeń kobiet i personelu medycznego przedstawiono informacje na temat 

aktualnej sytuacji w opiece okołoporodowej w Polsce w oparciu o dane zebrane od blisko 10 

tys. kobiet, które urodziły w latach 2020-2021. Zagadnieniem, które w sposób szczególny 

starano się pogłębić w badaniu była faktyczna realizacja Standardu oraz ocena relacji 

personelu medycznego z rodzącymi. W trakcie monitoringu zostało zebranych 307 ankiet 

dotyczących opieki okołoporodowej w Państwa placówce wypełnionych przez kobiety, które 

urodziły w okresie od marca 2020 do dnia 7 listopada 2021 („Ankieta”). Analiza wyników 

Ankiety oraz zawartych w niej wypowiedzi otwartych (komentarzy), a także zgłoszenia 



 
 

indywidualne od kobiet, stały się powodem złożenia niniejszego wniosku do Państwa placówki, 

co omówione zostanie w dalszych punktach wniosku.   

Fundacja Rodzić po Ludzku prowadzi stały monitoring opieki okołoporodowej za pomocą 

specjalnie przygotowanego narzędzia badawczego opracowanego przez zespól ekspertów 

Fundacji. W zespole pracowali: ekspertki od opieki okołoporodowej, prowadzenia monitoringów 

przestrzegania praw pacjenta w placówkach, socjolożka medycyny, położna. Prace nad 

narzędziem odbywały się z udziałem firmy badawczej Kantar Polska. Narzędziem używanym w 

badaniu jest ankieta elektroniczna wypełniana przez respondentki on-line, dostępna na stronie 

ankieta.rodzicpoludzku.pl. Ankieta zawiera pytania o przygotowanie do porodu, doświadczenia 

z izby przyjęć, przebieg porodu i pobytu na oddziale położniczych. W ankiecie zawarto również 

pytania dotyczące wspomnień związanych ze sposobem traktowania kobiety przez personel oraz 

komunikację z rodzącą. Ankieta składa się z ponad 140 pytań i uniemożliwia automatyzację 

odpowiadania na pytania. Osoba, która chce wypełnić ankietę musi podać swój adres mailowy, 

może to zrobić tylko raz. Po otrzymaniu indywidualnego linku do ankiety następuje rozdzielenie 

ankiety od adresu mailowego gwarantując kobiecie anonimowość. Akcja „Głos Matek” – stały 

monitoring opieki okołoporodowej jest akcją społeczną, której celem poprawa opieki 

okołoporodowej w Polsce. 

W ankiecie znajdują się obowiązkowe pytania i udzielenie odpowiedzi warunkowało przejście do 

dalszej części ankiety. Część pytań w ankiecie nie była obowiązkowa. Jest to jeden z powodów 

różnych liczebności podanych na wykresach. W tabelach podane są wartości procentowe 

ułatwiające analizowanie odpowiedzi, algorytm opracowany do narzędzia zaokrągla procenty do 

pełnych liczb, także suma wartości może w niektórych przypadkach może nie być równa 100%. 

3. Nadrzędnym celem w działaniach Fundacji jest ochrona i polepszenie realizacji zadania 

stawianego przez art. 63 ust. 3 Konstytucji, tj. zapewniania szczególnej opieki zdrowotnej 

dzieciom i kobietom ciężarnym przez władze publiczne. Z perspektywy Fundacji prócz praw 

pacjenta, tę ochronę władze chciały zabezpieczyć wprowadzając Standard. Kontrola 

obywatelska Fundacji realizacji tych zasad przez jednostki uczestniczące w świadczeniu usług 

medycznych kobietom ciężarnym służy więc, w naszej ocenie, interesowi publicznemu 

dekodowanemu na poziomie w/w normy konstytucyjnej. Wartym wspomnienia jest, iż przez 

wiele ankietowanych Państwa placówka oceniana jest dobrze, jednakże pewien odsetek (w 

niektórych przypadkach znaczący) wskazuje na poważne naruszenie przez Szpital 

Standardów. Z uwagi zaś na statutowy cel Fundacji jesteśmy zobligowane przeciwdziałać 

nawet pojedynczym przypadkom naruszenia. 



 
 

4. Wybrane komentarze, będące podstawą wniosku, stanowią załącznik do niniejszego pisma. 

5. Fundacja nie przesądza ani nie przeprowadzała własnego postępowania mającego na celu 

potwierdzenie, że opisane w Ankiecie, w tym w komentarzach stany faktyczne lub opinie miały 

faktycznie miejsce i są w związku z tym zasadne. Niemniej chcemy zwrócić uwagę, że brak 

możliwości weryfikacji anonimowych sygnałów jest elementem swoistym dla nich, lecz nie 

powinien być powodem ich odrzucenia. Poza tym szpitale, jako jednostki których dotyczą te 

sygnały, mają większe możliwości zbadania ich zasadności np. poprzez przeprowadzenie 

wewnętrznych kontroli lub postępowań wyjaśniających. Jednakże Fundacja podkreśla, że 

system dodawania komentarzy i opinii został tak przygotowany, aby wykluczyć ewentualny 

automatyzm dodawania ich treści. Co do zasady dodawanie swoich opinii wymaga 

poświęcenia czasu na wypełnienia całości ankiety, która w pełnej wersji zawiera ponad 140 

pytań oraz przygotowania odpowiedzi na pytania otwarte.  

6. Komentarze i odpowiedzi udzielone w Ankiecie stanowią przykłady i powinny być traktowane 

jako sygnały do podjęcia działań prewencyjnych lub wyjaśniających (kontrolnych) w ramach 

jednostki. Mogą być też materiałem pomocnym do rekonstrukcji perspektywy pacjentek i ich 

percepcji ewentualnych niewłaściwych zachowań personelu również w ramach potrzeb 

szkoleniowych wewnątrz placówki. 

 

II. Część szczegółowa - potencjalne naruszenia 

1. Na wstępie trzeba podkreślić, że wszystkie ewentualne zachowania będące podstawą 

udzielenia odpowiedzi na pytania zadane w Ankiecie i opisywane w komentarzach mają jeden 

wspólny mianownik - jest nim godny poród, jako prawo kobiet rodzących, potencjalnie 

narażone w mniejszym lub większym stopniu na ich łamanie. Prawa pacjenta, jako prawa 

człowieka, mają swoje źródło właśnie w przyrodzonej i niezbywalnej godności istoty ludzkiej. 

Prawo do świadczeń zdrowotnych, w tym w trakcie porodu, poszanowania godności i 

intymności, informacji, tajemnicy, wyrażania zgody na zabiegi - wszystko razem rozbudowane 

o tzw. standard okołoporodowy - buduje system prawny ochrony godności rodzącej kobiety i 

rodzącego się dziecka w tym szczególnym okresie, w którym są tak zależni od opieki ludzi w 

ich otoczeniu - najczęściej personelu medycznego danej placówki zdrowotnej. Warto 

podkreślić, że choć samo świadczenie medyczne od strony czystej wiedzy i sztuki jego 

wykonywania to warunek sine qua non dla jakiejkolwiek pozytywnej oceny przebiegu opieki 

medycznej, to przestrzeganie całego kompleksu praw pacjentki i standardów wprost nie 



 
 

odnoszących się do stricte sztuki medycznej - również stanowi ważny element oceny i 

wykonywania świadczeń medycznych zgodnie z należytą starannością. 

2. Wskazujemy, iż na pytania dotyczące respektowania praw pacjenta, w tym prawa do 

intymności, prawa do informacji, wyrażania świadomej zgody, komunikacji z kobietą 

zostały udzielone następujące odpowiedzi: 

 

 

Czy w szpitalu czuła się Pani wystarczająco poinformowana o: 

 

 
 

 

Czy udzielono Pani informacji na temat dostępnych w szpitalu metod łagodzenia bólu? (np. 

masaż, piłka, wanna/prysznic, dolargan, znieczulenie zewnątrzoponowe, gaz)   

 



 
 

  

 

 

 

Czy pytano Panią o zgodę na:  

   

 

Czy zapytano Panią o zgodę na wywołanie porodu? 

 

 

 

 



 
 

Czy pytano Panią o zgodę na ten zabieg (kroplówkę z oksytocyną)? 

 
 

 

Czy przed wykonaniem badania wewnętrznego ktoś z personelu pytał Panią o zgodę? 

  

 

Czy podczas porodu miała Pani nacinane krocze? 

 
 

 

 

 



 
 

Proszę przypomnieć sobie w jaki sposób personel rozmawiał z Panią. Czy ma Pani 

poczucie, że w czasie pobytu w szpitalu, ktoś z personelu:

 

Czy ma Pani poczucie, że jakaś czynność w szpitalu została wykonana: 

 
  

 

 



 
 

 

Z jakiego powodu miała Pani poczucie, że personel nie zadbał o Pani prywatność czy 

intymność?  

 

 

Czy w czasie obchodu, badań lekarskich uszanowano Pani intymność? 

 

 
  

 

 



 
 

Dlaczego ma Pani poczucie, że nie uszanowano Pani intymności w czasie obchodu, badań 

lekarskich? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 

 

 

Czy ktoś z personelu omówił z Panią plan porodu? 

 

  

  

 

 



 
 

Czy w szpitalu zdarzyła się Pani któraś z poniższych sytuacji (proszę zaznaczyć wszystkie 

sytuacje, które się Pani zdarzyły)? 

 

 

W myśl art. 30 Konstytucji RP godność stanowi źródło wolności praw człowieka i obywatela. 

Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona stanowi obowiązek władz publicznych. 

Poszanowanie prawa do godności zobowiązuje personel medyczny do odnoszenia się 

z szacunkiem do pacjentek bez względu na jego wiek, płeć czy wykształcenie. Rodząca powinna 

być traktowana podmiotowo, aby nie uwłaczać jej godności. Takie traktowanie umożliwia 

dokonywanie wyboru oraz samodzielne podejmowanie decyzji przez kobietę.  

Ewentualne zachowania noszące znamiona przemocy słownej lub fizycznej stanowią potencjalne 

naruszenie prawa pacjentek do poszanowania godności i intymności (zgodnie z regulacją cz. 

VI ust. 1 oraz ust. 2 Standardu w zw. z art. 8 oraz 20 ust. 1 i 22 ust. 1 Ustawy) oraz prawa do 

bycia wolnym od nieludzkiego bądź poniżającego traktowania (zgodnie z art. 3 Konwencji o 

Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności). 



 
 

Natomiast zachowania odbierane jako niekulturalne, chłodne, niesympatyczne, agresywne, np.: 

krzyk, nierespektowanie lub zaprzeczanie odczuciom pacjentki, sformułowanie infantylne czy też 

„swojskie”, komentowanie wyglądu, wypowiedzi, brak omówienia planu porodu, brak pytania o 

potrzeby i oczekiwania, brak wsparcia - niezależnie od subiektywizmu ich oceny - stanowią 

potencjalne naruszenie prawa pacjentek do poszanowania godności i intymności (zgodnie 

z regulacją cz. VI ust. 2 pkt 3 Standardu w zw. z art. 8 oraz 20 ust. 1 i 22 ust. 1 i 2 Ustawy). 

Sąd Najwyższy w Wyroku z dnia 18 stycznia 2013, IV CSK 431/12 wskazał: „Z obowiązkami 

lekarza dotyczącymi samego procesu leczenia wiąże się integralnie obowiązek udzielenia 

odpowiedniej informacji. Prawidłowe wypełnienie obowiązku poinformowania jest konieczną 

przesłanką wyrażenia przez pacjenta prawnie wiążącej zgody na ustalone leczenie (określanej 

mianem zgody "objaśnionej", "poinformowanej" lub "uświadomionej"), a bezskuteczność zgody 

spowodowana nieudzieleniem właściwej informacji przesądza o bezprawności działania lekarza. 

Celem spoczywającego na lekarzu obowiązku wyjaśnienia pacjentowi skutków zabiegu 

operacyjnego jest, by pacjent podejmował decyzję o wyrażeniu zgody na zabieg z pełną 

świadomością tego, na co się godzi i czego, w tym jakich powikłań, może się spodziewać” (por. 

wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 1979 r., IV CR 389/79, OSNC 1980, Nr 4, poz. 81). 

Obowiązek informacji uregulowany w art. 31 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty 

obejmuje normalne, przewidywalne, choćby nawet występujące rzadko, ale niedające się 

wykluczyć, następstwa zabiegu operacyjnego, zwłaszcza gdy mają one niebezpieczny dla życia 

lub zdrowia charakter; nie oznacza to, by informacja miała zawierać wszystkie możliwe następstwa 

zabiegu, nawet nietypowe i nieobjęte normalnym ryzykiem podejmowanego zabiegu, które mogą 

wystąpić w szczególnych wypadkach powikłań (por. m.in. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 28 

września 1999 r., II CKN 511/98, niepublikowany, z dnia 9 listopada 2007 r., V CSK 220/07, 

niepublikowany i z dnia 3 grudnia 2009 r., II CSK 337/09, P. i M. 2012, nr 2).”. 

Zachowania sprowadzające się do braku odpowiedzi, lub braku inicjatywy ze strony personelu w 

przekazywaniu informacji pacjentkom o stanie zdrowia, planowanych działaniach, zabiegach, 

przystąpieniu do badania wewnętrznego, sposobach wzywania pomocy, sposobach łagodzenia 

bólu, na temat sposobów karmienia noworodka etc. stanowią potencjalne naruszenie prawa 

pacjentek do informacji (zgodnie z regulacją art. 9 ust. 1 i art. 12 Ustawy oraz cz. VI ust. 2 pkt 6 i 

7, cz. VII ust. 2, cz. XII ust. 1 pkt 5, cz. XIII ust. 3 pkt 1 i 2 Standardu). Prawo do informowania ma 

charakter fundamentalny i wiążę się bezpośrednio z  poszanowaniem godności. 

Zgodnie z art. 41 ust. 1 Konstytucji RP „Każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność 

osobistą.”. Sąd Najwyższy (postanowienie z 27 października 2005, III CK 155/05) wskazał: „Uwagi 

Sądu Okręgowego uszedł przy tym fakt, że w demokratycznym państwie prawnym wolność jest 



 
 

chroniona w sposób szczególny, w tym także wolność życia prywatnego oraz autonomia 

dokonywanych wyborów. Wolność jest także jedną z fundamentalnych zasad współczesnej 

doktryny praw człowieka” (por. art. 17 ust. 1 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i 

Politycznych, Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167, oraz art. 8 Europejskiej Konwencji o ochronie praw 

człowieka i podstawowych wolności, Dz. U. z 1992 r. Nr 85, poz. 427), w związku z czym również 

Konstytucja powierza ją specjalnej opiece państwa, zapewniając każdemu wolność i nietykalność 

osobistą oraz chroniąc życie prywatne, rodzinne, cześć, dobre imię oraz prawo o decydowaniu o 

swoim życiu osobistym (art. 41 ust. 1 i art. 47 Konstytucji). Jednym z przejawów autonomii 

jednostki i swobody dokonywanych przez nią wyborów jest prawo do decydowania o samym sobie, 

w tym do wyboru metody leczenia.”. 

Jednym z przejawów wolności jednostki jest również wyrażone w art. 47 Konstytucji RP prawo do 

prywatności. Przepis ten gwarantuje każdemu prawo do ochrony prawnej życia prywatnego. 

Artykuł 47 Konstytucji RP w zakresie prawa do poszanowania życia prywatnego jest repliką art. 8 

Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Jak zauważył Europejski Trybunał Praw Człowieka 

w Strasburgu, pojęcie życia prywatnego jest m.in. prawo do decyzji w sprawie zgody na 

określony zabieg medyczny. Zachowania w zakresie nierespektowania prawa pacjentek do 

zgody na dokonywane zabiegi w tym udziału w podejmowanych decyzjach - stanowią potencjalne 

naruszenie prawa pacjentek do wyrażania zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych (zgodnie 

z regulacją art. 15 i 16 Ustawy oraz cz. VI ust. 2 pkt. 6 Standardu). 

Przykładowe komentarze i odpowiedzi na pytania z ankiety wskazują na możliwość zaistnienia 

zdarzeń z powyższego zakresu (w szczególności w obszarze informowania oraz w zakresie 

doradztwa i wsparcia laktacyjnego). Warto podkreślić, że na aspekt odbiegającej od standardów 

opieki z zakresu doradztwa laktacyjnego, zwracało uwagę bardzo dużo kobiet.  

 

  



 
 

Z pytań dotyczących wsparcia kobiet w zakresie laktacji uzyskane zostały następujące 

odpowiedzi: 

 

Jak ocenia Pani wsparcie w zakresie karmienia piersią (1 to ocena niedostateczna - brak 

wsparcia, 5 - bardzo dobre wsparcie) 

 

 

Wartym przeanalizowania są oceny wystawione w poniższych bardziej szczegółowych pytaniach 

oraz warto zwrócić uwagę, że powyższe oznacza, że niezadowolonych (oceny 1 oraz 2) ze 

wsparcia w zakresie karmienia piersią jest co trzecia kobieta w Państwa placówce.  

 

 

Czy wspierano Panią w pierwszym przystawieniu dziecka do piersi na sali porodowej? 

 
 

 

 

 



 
 

  



 
 

Czy personel oddziału położniczego pomagał i uczył Panią, jak karmić dziecko piersią? 

 

  

 

 

Czy w szpitalu podawano Pani dziecku mieszankę (mleko modyfikowane)? 

 
Analiza odpowiedzi wskazuje, że 80% dzieci w Państwa placówce mogła być dokarmiana mlekiem 

modyfikowanym.  

 

 

  

 

 



 
 

Czy w szpitalu czuła się Pani wystarczająco poinformowana o:  

 

 
 

 

Czy na oddziale była możliwość skorzystania z usług doradcy laktacyjnego? 

 

  

 

  

 

 



 
 

Do czego czuła się Pani zmuszana podczas pobytu w szpitalu? 

  

 

Czy w szpitalu zdarzyła się Pani któraś z poniższych sytuacji (proszę zaznaczyć wszystkie 

sytuacje, które się Pani zdarzyły)? 

 

Wskazane przez kobiety odpowiedzi stanowią potencjalne naruszenie Standardu - cz. XIII, pkt 3. 

 

 



 
 

Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia noworodka. W literaturze naukowej 

znajdujemy coraz więcej dowodów na skuteczność mleka kobiecego w zapobieganiu wielu 

chorobom, zarówno u żywionego nim dziecka, jak też u matki karmiącej. Badania wskazują na 

protekcyjny efekt karmienia piersią w zapobieganiu otyłości w wieku dziecięcym oraz pozytywny 

wpływ karmienia piersią na rozwój intelektualny, a także na ochronne działanie karmienia piersią 

w  takich schorzeniach u kobiet jak choroby układu sercowo-naczyniowego, cukrzyca typu II, 

nadciśnienie, osteoporoza (po okresie menopauzy) oraz niektóre choroby nowotworowe. Jednym 

z zadań Standardu jest ochrona i wsparcie karmienia piersią. Do obowiązków personelu 

medycznego w szpitalu należy pomóc kobiecie w rozpoczęciu karmienia piersią, dostarczanie 

matce wyczerpujących informacji na temat korzyści i metod karmienia piersią oraz postępowania w 

okresie całego karmienia, pokazanie matce, jak karmić piersią oraz jak podtrzymać laktację, nawet 

jak będzie oddzielona od swojego dziecka. 

Jak wskazują wyniki ankiet wypełnionych przez kobiety ten obszar działań organizacji opieki 

okołoporodowej w Państwa szpitalu jest potencjalnie jednym z tych, które mogą wymagać dużych 

zmian i natychmiastowych działań, również w ramach szkolenia personelu medycznego 

sprawującego bezpośrednią opiekę nad kobietą i noworodkiem. 34% kobiet ankietowanych 

zaznaczyła, że nie otrzymało potrzebnego wsparcia w karmieniu piersią od personelu, 8% nie 

otrzymało wsparcia laktacyjnego przy nawale i bólu brodawek. W stosunku do lat 2018-2019 

poprawa według ankietowanych w tym zakresie wyniosła łącznie niestety wyłącznie 1%.  

Najwięcej słów krytyki płynęło od kobiet, które potrzebowały wsparcia laktacyjnego i go nie 

otrzymały lub same musiały o tę pomoc prosić.  

W naszej opinii potencjalnie bardzo poważnym problemem w Państwa szpitalu może być 

podawanie mieszanki mlekozastępczej, gdyż jak wynika z ankiet 83% dzieci mogło być 

dokarmianych mlekiem modyfikowanym. Znaczna część kobiet wskazała na podanie mieszanki 

bez ich wiedzy i zgody (22%). Według ankietowanych mieszanka była podawana z tzw. wskazań 

medycznych 26% dzieci lub na prośbę samych kobiet 35% dzieci. Szczególnie należy się przyjrzeć 

sytuacji, w której to kobieta prosi o dokarmianie noworodka, a nie o pomoc w zakresie poprawy czy 

nauki przystawiania go do piersi i karmienia swoim mlekiem. 

 

 

  



 
 

Wskazujemy, iż na pytania dotyczące kontaktu matki z dzieckiem zaraz po narodzinach zostały 

udzielone następujące odpowiedzi: 

 

Czy zaraz po porodzie nagie dziecko zostało położone na Pani nagich piersiach/brzuchu 

(kontakt "skóra do skóry")? 

 
 

  

 

Jak długo trwał kontakt „skóra do skóry"? 

 

 
  

  

 



 
 

Dlaczego kontakt "skóra do skóry" trwał krótko?  

 
 

Gdzie się odbywała ocena dziecka w skali Apgar? 

 

 
Wskazane przez kobiety odpowiedzi mogą świadczyć o potencjalnym naruszeniu Standardu – 

cz. XIII,  pkt  1, ppkt 8. 

Kontakt skóra do skóry, zgodny ze Standardem powinien trwać 2 godziny po porodzie i nie być 

przerywany. Na podstawie zebranych ankiet wynika, że ten zapis Standardu może nie być 

respektowany w Państwa placówce - 20% kobiet stwierdziło, że kontakt był bardzo krótki, do 30 

minut. 59% kobiet, które miały krótki kontakt z dzieckiem skóra do skóry stwierdziło, że kontakt ten 

został przerwany ponieważ dziecko musiało zostać zważone/zmierzone, a 20% dlatego że musiało 

zostać ubrane.  

Tym samym zwracamy się z wnioskiem o dokładne przyjrzenie się stosowanym praktykom w tym 

zakresie, dokształcenie personelu medycznego, jeżeli nie posiada on aktualnej wiedzy na temat 

tak ważny i istotny jak pierwszy kontakt matki i dziecka tuż po porodzie. Oczywiście mamy 

 

 



 
 

świadomość tego, iż pewne sytuacje, takie jak zagrożenie zdrowia czy życia matki lub noworodka 

mogą ten kontakt skrócić, ale odwołując się do opinii kobiet rodzących w Państwa szpitalu 

wzięłyśmy pod uwagę tylko i wyłącznie sytuacje fizjologiczne, w których kontakt nie powinien 

zostać niczym zakłócony. 

3. Żadna kobieta nie powinna doświadczać w szpitalu łamania prawa, nadużywania władzy, 

szczególnie w sytuacjach, w których oczekuje pomocy i wsparcia ze strony personelu 

medycznego. Chociaż część kobiet pozytywnie ocenia zachowanie personelu, postawę 

i komunikację, przekazywanie informacji, okazywanie szacunku, dbanie o prywatność 

i intymność, to z analizy danych wynika, że część kobiet doświadczyło nadużyć związanych 

z zachowaniem personelu lub niedopełnieniem wszystkich procedur. Z wynikami ankiet w 

innych obszarach mogą się Państwo zapoznać na naszym portalu: 

https://ankieta.rodzicpoludzku.pl/prezentacja/125.   

 

 

Czy gdyby miała Pani rodzić jeszcze raz, wybrałaby Pani ten szpital ponownie? 

 
 

 

  

 

https://ankieta.rodzicpoludzku.pl/prezentacja/125


 
 

Czy w Pani odczuciu podczas pobytu w szpitalu zostało złamane któreś z Pani praw? 

Czy napisała Pani skargę w tej sprawie (np.: do dyrekcji szpitala, samorządu lekarskiego lub 

pielęgniarsko-położniczego, Rzecznika Praw Pacjenta)?    

 

 
Czy w trakcie Pani pobytu w szpitalu personel się przedstawił? 

 

 
 

62% kobiet wypełniających ankietę wybrałoby Państwa szpital ponownie, gdyby miały rodzić raz 

jeszcze. Średnia ocena jakości opieki została oceniana na 3.94 na 5 pkt. Jednocześnie 18% 

badanych uznało, że podczas pobytu w szpitalu zostało złamane jakieś ich prawo, a 21% kobiet 

nie potrafiło stwierdzić, czy doszło do naruszenia prawa. Jedynie 3 kobiety złożyły skargę na 54, 

które jednoznacznie uznały, że naruszono ich prawa podczas pobytu w Państwa szpitalu. Może to 

 

 



 
 

wynikać z niewiedzy kobiet o obowiązujących przepisach oraz światowych standardach opieki, 

niewiedzy na temat możliwości złożenia skargi, z lęku przed konsekwencjami w momencie 

złożenia skargi, z międzypokoleniowego przekazu na temat porodów i traktowania kobiet w 

polskich szpitalach. Powodem może być również niewiedza na temat tego na kogo konkretnie 

można złożyć skargę - gdyż 64% kobiet wskazało, że personel podczas pobytu w szpitalu w ogóle 

się nie przedstawiał, robił to rzadko albo czasami, a 20 % kobiet nie wiedziała kto sprawuje nad nią 

opiekę. To pokazuje, jak wielką pracę ma do wykonania zarówno personel medyczny w zakresie 

rozumienia praw człowieka i wolności od nadużyć i przemocy, jak i samo społeczeństwo w 

zakresie rozumienia swoich praw i wolności. 

 

4. W grudniu 2020 r. do ankiety „Głos matek” Fundacji została dołączona dodatkowa sekcja 

mająca na celu jeszcze bardziej szczegółowe badanie opieki okołoporodowej w czasie 

pandemii. Wskazujemy szczególnie na jedno pytanie z tego zakresu: 

 

Czy w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 zdarzyła się Pani któraś z poniższych  

sytuacji (proszę zaznaczyć wszystkie odpowiedzi , które pasują do Pani sytuacji): 

 

 
 

 

 



 
 

Odnosząc się do obowiązku noszenia maseczek w czasie porodu przez rodzące pragniemy 

podkreślić, iż zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 lit. d aktualnie obowiązującego rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 6  maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861 z późn. zm., dalej 

„Rozporządzenie”) utrzymany został w pierwotnym brzmieniu nakaz zasłaniania nosa i ust 

obowiązujący w miejscach ogólnodostępnych, w tym w obiektach opieki zdrowotnej – tj. na 

korytarzach szpitala lub oddziałów, z wyłączeniem jednakże sali porodowej, która nie jest 

miejscem ogólnodostępnym, a co z tym związane, kobieta rodząca w I, II lub III okresie porodu 

nie jest zobligowana do noszenia maseczki.  

 

W sprawie porodów z wybraną osobą bliską zgodnie z dyspozycją przepisu art. 34 ust. 2 w zw. z 

21 ust. 1 Ustawa gwarantuje pacjentkom w czasie porodu prawo do sprawowania opieki ze strony 

wskazanej osoby bliskiej. Szczegółowe wymagania dla zapewniania sposobu sprawowania opieki 

nad pacjentką w trakcie porodu, w tym realizacji prawa kobiety do wsparcia ze strony osoby bliskiej 

określił Minister Zdrowia   w   drodze   Standardu. Prawo   pacjentki   do   dodatkowej   opieki   

pielęgnacyjnej   może   (ale   nie   musi)  zostać ograniczone w sytuacji realnego i obiektywnie 

uzasadnionego zagrożenia epidemicznego oraz ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne 

pacjentów, natomiast ustawodawca wyłączył możliwość ograniczenia tego prawa ze względu na 

możliwości organizacyjne podmiotu leczniczego (art.5 Ustawy). Przepis art. 5 Ustawy podlega 

ścisłej interpretacji. Dodatkowo, jak wskazuje Ministerstwo Zdrowia w zaleceniach w sprawie 

możliwości odbywania porodów rodzinnych (według aktualizacji z dnia 16 września 2021 r.) 

„ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia 

epidemicznego dopuszcza wprawdzie możliwość ograniczenia praw pacjenta, nie zezwala jednak 

na całkowite wyłączenie możliwości  korzystania  z  poszczególnych  praw. Kierownicy i  personel  

podmiotów  leczniczych  powinni starać się znaleźć takie rozwiązania, które umożliwią rodzącej 

korzystanie ze wsparcia osoby bliskiej.” 

 

Wartym podkreślenia jest także, iż zgodnie z definicją osoby bliskiej przyjętą przez Ustawę 

rodząca winna mieć możliwość wyboru także położnej czy lekarza, a nie tylko np. ojca dziecka, 

gdyż osoba bliska obejmuje „małżonka, krewnego do drugiego stopnia lub powinowatego do 

drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciela ustawowego, osobę pozostającą we wspólnym 

pożyciu lub osobę wskazaną przez pacjenta”. Decyzja kobiety do wyboru osoby bliskiej winna być 

w pełni swobodna i nie nakierunkowana na konkretne osoby. Tylko taki wybór daje gwarancje, iż 

kobieta będzie miała w wybranej przez siebie osobie bliskiej prawdziwe wsparcie, jakiego może 



 
 

potrzebować, a osoba towarzysząca podejmie świadomą decyzję w zakresie uczestniczenia w 

czasie porodu i bycia osobą wspierającą, a nie samą potrzebującą wsparcia. 

 

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia dotyczące kangurowania dzieci przez osobę towarzyszącą przy 

porodzie rozwiązanym cięciem cesarskim zostały zaktualizowane w dniu 16 września 2021 r., a co 

z tym związane kangurowanie winno być możliwe przez co najmniej dwie godziny po cesarskim 

cięciu, przy spełnieniu niezbędnego minimum, określonego w wyżej wskazanym dokumencie. 

Ważna zmiana dotyczy zapisu wyszczególnionego także w zaleceniach Ministerstwa Zdrowia 

dotyczących porodów rodzinnych, iż Ustawa dopuszcza wprawdzie możliwość ograniczenia praw 

pacjenta, ale nie zezwala na całkowite wyłączenie możliwości  korzystania  z  poszczególnych  

praw.  

 

Odnosząc się do 4% ankietowanych, które wskazały, iż matki nie mogły być z dziećmi, które 

pozostały w szpitalu apelujemy o podjęcie wszelkich możliwych działań skierowanych na 

pozostanie matek dzieci hospitalizowanych na terenie Państwa placówki tak długo, jak wymaga 

tego hospitalizowane dziecko. W komentarzach kobiet stanowiących załącznik do niniejszego 

wniosku czytamy „To był koszmar przez który mam traumę. Mimo, że nie miałam covid, odebrano 

mi dziecko. Nie mogłam go widzieć ani przytulać […].” Wartym podkreślenia jest, iż każdy bowiem 

ma prawo do ochrony życia rodzinnego (art. 48 Konstytucji RP) i niezwykle daleko idącym 

naruszeniem tego prawa jest oddzielenie rodzica od dziecka i uniemożliwienie rodzinie 

przebywania ze sobą, zwłaszcza w tak ważnym momencie, jak pierwsze tygodnie życia 

noworodka. Przymusowa izolacja powoduje ogromną krzywdę w wymiarze psychicznym, 

emocjonalnym, jaki i zdrowotnym zarówno dla dziecka, jak i jego rodziców/opiekunów i to właśnie 

im przyjdzie się zmierzyć z konsekwencjami tej separacji. Udowodnionym jest, iż obecność 

rodzica/opiekuna przy swoim dziecku zmniejsza ilość bezdechów, wpływa na szybsze przybieranie 

na wadze, zmniejsza stres oraz odczuwanie bólu, co wpływa na to, że rodzic/opiekun jest istotnym 

członkiem zespołu leczącego dziecko. Wartym wskazania jest także Konwencja o Prawach 

Dziecka, która w art. 9 ust. 1 gwarantuje, że „Państwa-Strony zapewnią, aby dziecko nie zostało 

oddzielone od swoich rodziców wbrew ich woli, z wyłączeniem przypadków, gdy kompetentne 

władze, podlegające nadzorowi sądowemu, zdecydują zgodnie z obowiązującym prawem oraz 

stosowanym postępowaniem, że takie oddzielenie jest konieczne ze względu na najlepiej pojęte 

interesy dziecka […]” Powyżej wskazany artykuł wprowadza zasadę, iż prawa rodziców co do 

kontaktu ze swoimi dziećmi mogą być ograniczone wyłącznie przez kompetentne władze 

podlegające nadzorowi sądowemu, a nie jednostronnie przez jednostki lecznicze. Prawo 



 
 

międzynarodowe znajduje swoje odzwierciedlanie także w przepisach prawa polskiego, a 

mianowicie w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 1964 nr 9 poz. 

59, z późn. zm.), gdzie zagwarantowane zostało w art. 110, iż władza rodzicielska może zostać 

zawieszona z powodu przemijającej przeszkody wyłącznie przez sąd opiekuńczy.  

 

5. Zdajemy sobie sprawę z obciążającego charakteru pracy wykonywanej przez personel 

medyczny i skali odpowiedzialności. Dlatego też sugerujemy szkolenia dotyczące wiedzy w 

zakresu laktacji lub warsztaty w zakresie umiejętności miękkich i radzenia sobie ze 

stresem. Być może warto rozważyć wdrożenie możliwości stałej superwizji lub wsparcia 

psychologicznego wobec personelu medycznego. Spośród postulowanych we wniosku 

rozwiązań szczególnie trudnym w implementacji, ale wartym rozważenia wydaje się nam 

wewnętrzny system zgłaszania nieprawidłowości dostępny zarówno dla pacjentek jak 

i personelu. Taki system musiałby jednak zabezpieczać możliwość zachowania 

anonimowości, w szczególności zaś bezpieczeństwa prawnego dla ewentualnych 

pracowników.  

 

Niezależnie od rozważań co do konkretnych rozwiązań, warto wskazać, że nasze propozycje są 

dwukierunkowe. Propozycje z lit. a, b, d, g, h oraz i petitum to działania nakierowane na 

wykrywanie skonkretyzowanych zdarzeń, choć oczywiście ich statystyka może być asumptem do 

działań prewencyjnych, jako bazująca na refleksji o zjawiskach. Trzeba też pamiętać, że 

nieuchronność reakcji na nieprawidłowości jest również formą prewencji. Propozycje z lit. c, e oraz 

f petitum to propozycje w zakresie edukacji, wsparcia w rozwoju zawodowym - ogólnie działań 

prewencyjnych.  

 

Pozostając w przekonaniu, iż obie instytucje łączy zbieżność celów i idei, sprowadzających się do 

dbania o interes pacjentek i jak najlepsze doświadczenie przez nie okresu ciąży, porodu i połogu, 

przy zachowaniu ich praw, mamy nadzieję, na przydatność zebranego materiału dla Państwa, 

która znajdzie swoje odzwierciedlenie w przyjęciu wszystkich lub niektórych z proponowanych 

rozwiązań. Ze swojej strony deklarujemy chęć spotkania z Państwem w trakcie którego 

będziemy mogły zaprezentować całość raportu dotyczącego szpitala oraz 

przedyskutowania możliwych rekomendacji ze strony Fundacji w zakresie działań, które 

warto podjąć w celu polepszenia standardów opieki okołoporodowej w Państwa placówce.

       



 
 

      


