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Pani 

Dr n. med. Magdalena Nehring – Gugulska, 

Prezeska Fundacji Kobiet Twórczych

Pani

Marlena Świrk

Prezeska Fundacji Mlekiem Mamy

Szanowne Panie Prezeski,

w odpowiedzi na pismo z dnia 23 grudnia 2020 r. dotyczące łamania praw rodziców oraz 

ich dzieci w szpitalach położniczych w Polsce w zakresie opieki laktacyjnej nad kobietami 

chorymi na COVID-19, uprzejmie informuję, że Ministerstwo Zdrowia na bieżąco 

podejmuje działania, które powinny zapewnić wszystkim kobietom w okresie 

okołoporodowym i noworodkom właściwą opiekę w tym szczególnie trudnym czasie 

epidemii. W tym celu we współpracy z konsultantem krajowym w dziedzinie neonatologii 

zostały opracowane zalecenia dotyczące sposobu postępowania w związku z aktualną 

sytuacją epidemiologiczną w przypadku noworodków matek zakażonych 

lub z podejrzeniem covid-19: 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dla-poszczegolnych-zakresow-i-rodzajow-

swiadczen. 

W związku z otrzymywanymi sygnałami dotyczącymi przyjętego przez personel 

medyczny sposobu postępowania, często odmiennego niż wskazanego w zaleceniach 

w obszarze opieki okołoporodowej opublikowanych na ww. stronie internetowej 

Ministerstwa Zdrowia, w dniu 30 listopada 2020 r. ministerstwo wystąpiło do 

konsultantów krajowych w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii oraz 

neonatologii z prośbą o podjęcie działań informacyjnych za pośrednictwem konsultantów 
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wojewódzkich wśród właściwych dla swojej specjalizacji ordynatorów oddziałów. W ww. 

piśmie, Ministerstwo Zdrowia zaapelowało o:

 wsparcie możliwości porodów z osobą bliską, aby przy spełnieniu warunków 

określonych w zaleceniach dostępnych na stronie internetowej MZ- (poz. 19) 

stanowiły powszechny standard postępowania; 

 zmianę powszechnie stosowanej praktyki wskazującej na konieczność 

obligatoryjnego cięcia cesarskiego jako metody ukończenia ciąży i porodu 

u pacjentek z rozpoznaniem/podejrzeniem COVID-19,

 wsparcie możliwości kangurowania dzieci przez osobę towarzyszącą przy porodzie 

rozwiązanym cięciem cesarskim,

 respektowanie decyzji matki podejrzanej o zakażenie lub zakażonej COVID-19 

w zakresie przebywania razem ze swoim nowonarodzonym dzieckiem, 

w przypadku, gdy decyzja ta została podjęta przed porodem i sygnowana podpisem 

matki; 

 wsparcie zapewnienia możliwości przebywania rodziców z hospitalizowanymi 

noworodkami; wskazanie korzyści z obecności rodziców na oddziałach intensywnej 

terapii noworodka i mobilizowanie szpitali do szukania takich rozwiązań, które 

umożliwią bezpieczne kontakty.

Wszystkie sygnały dotyczące naruszeń praw pacjentów w obszarze opieki 

okołoporodowej kierowane są do rozpatrzenia Rzecznikowi Praw Pacjenta, który 

na bieżąco monitoruje ich przestrzeganie. 

Ponadto, w dniu 17 grudnia 2020 r. na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia 

(https://www.gov.pl/web/zdrowie/covid) – została utworzona zakładka „Najczęściej 

zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące opieki okołoporodowej w czasie epidemii", 

na której również znajduje się informacja o możliwości karmienia piersią w przypadku 

zdiagnozowanego zakażenia COVID-19 u matki. 

Z poważaniem 

Anna Miszczak 

Dyrektor 
/dokument podpisany elektronicznie/
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