
Oświadczenie złożone 

przez senatora Krystiana Probierza 

na 32. posiedzeniu Senatu 

w dniu 21 grudnia 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zwracam się z prośbą o podjęcie działań i wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych z realizacją 

i dalszymi zastosowaniami nowoczesnych standardów opieki okołoporodowej. 

Uzasadnienie. W ostatnim czasie wiele środowisk związanych z medycyną, środowiskiem lekarskim oraz 

wiele fundacji i stowarzyszeń podnosiło kwestię rezygnacji z przyjętych jeszcze przez Zbigniewa Religę no-

woczesnych standardów opieki okołoporodowej. Wymienione podmioty zwracają uwagę, że po zmianach, 

które są proponowane, kobiety będą pozbawione takich praw jak: picie podczas porodu, spacerowanie, 

przyjmowanie dogodnej pozycji do rodzenia czy niezakłócony pierwszy kontakt matki z dzieckiem po naro-

dzinach. 

Wiemy, że nie we wszystkich szpitalach położniczych standardy opieki okołoporodowej były w ostatnim 

czasie w pełni przestrzegane. Świadczy o tym chociażby raport Najwyższej Izby Kontroli z lipca bieżącego 

roku. Pośród najważniejszych uwag umieszczonych w tym raporcie znalazły się m.in. takie, które informo-

wały o tym, że nie wszystkie porodówki dysponowały, według kontroli, odpowiednim sprzętem. Ponadto nie 

wszędzie obsada kadrowa była wystarczająca, aby zapewnić matce i dziecku poczucie bezpieczeństwa. 

W większości oddziałów położniczych nie zapewniono możliwości korzystania z sal porodowych i pokojów 

urządzonych w sposób ustalony w rozporządzeniu w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać po-

mieszczenia podmiotów leczniczych. Tylko 8 z 29 zbadanych przez NIK oddziałów spełniało wszystkie wy-

mogi dotyczące wyposażenia. W 16 szpitalach niektóre sale porodowe i gabinety badań zorganizowano 

w sposób, który nie gwarantował pacjentkom prawa do intymności: działały tam np. wielostanowiskowe sale 

porodowe, rozdzielane jedynie parawanami. 

Proszę o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości, które zostały przytoczone przeze mnie oraz przez wszystkie 

zainteresowane podmioty. Mając na względzie dobro pacjentów oraz potrzebę realizacji standardów opieki 

okołoporodowej, proszę o dokonanie wszelkich zmian, szczególnie zawartych w raporcie Najwyższej Izby 

Kontroli, które przyczynią się do podwyższenia tych standardów. 

Z szacunkiem 

Krystian Probierz 
 


