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Pani

Mariola Łodzińska

Wiceprezes Naczelnej Rady 

Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani Prezes,

w odpowiedzi na pismo z dnia 5 maja br. w sprawie możliwości przeprowadzania 

w podmiotach leczniczych porodów rodzinnych, tj. z udziałem osoby towarzyszącej, 

proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym rozporządzeniem Rady Ministrów 

z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878), w Polsce nie ma 

arbitralnego zakazu porodów rodzinnych. Jednocześnie należy zaznaczyć, że w obliczu 

epidemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2 priorytetowe dla ochrony zdrowia 

są kontrola i prewencja jej rozprzestrzeniania. Mając na uwadze powyższe, w przypadku 

zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, 

kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, zgodnie z art. 5 ustawy 

z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ma możliwość 

ograniczenia praw pacjentom do korzystania z obecności osoby bliskiej przy udzielaniu 

świadczeń zdrowotnych. W opinii konsultantów krajowych w dziedzinie położnictwa 

i ginekologii oraz perinatologii decyzja o obecności osoby towarzyszącej przy porodzie 

powinna zostać podjęta przez kierownika podmiotu w porozumieniu z ordynatorem 

oddziału położniczo-ginekologicznego, mając na uwadze lokalne względy 

organizacyjne, pozwalające na izolację rodzących i osób im towarzyszących od innych 

pacjentek. Związane z tym szczegółowe wymagania wobec rodzących i towarzyszących 
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im osób również powinny być ustalane w oparciu o możliwości danej placówki. 

Jednocześnie konsultanci wspólnie określili niezbędne minimum w przypadku 

dopuszczenia osoby towarzyszącej do porodu, które uwzględnia:

 wypełnienie przez osobę towarzyszącą, w trakcie porodu, ankiety 

epidemiologicznej,

 osoba towarzysząca przez cały czas pobytu w szpitalu musi nosić maskę 

i rękawiczki,

 rodząca w towarzystwie osoby bliskiej przebywa w pojedynczej, indywidualnej sali 

porodowej wyposażonej w oddzielny węzeł sanitarny,

 osoba towarzysząca może zostać wpuszczona w momencie rozpoczętego porodu i 

powinna opuścić oddział w ciągu 2 godzin po porodzie,

 osoby pozostające w kwarantannie lub w trakcie izolacji nie mogą uczestniczyć w 

porodzie i wchodzić na teren szpitala.

W związku z powyższym, mając na uwadze różnice w organizacji podmiotów 

leczniczych, jak również sytuację epidemiologiczną w regionie, decyzje w tym zakresie 

pozostawia się kierownikom podmiotów leczniczych.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

Sekretarz Stanu
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