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Uprzejmie dziękuję za przesłanie opracowanej w Biurze Pana Rzecznika Karty Praw Kobiety 

Rodzącej, przesłanej przy Pana piśmie z dnia 17 grudnia 2008 r., znak: RPO-605036-

X/08/JS/JS. Zgodnie z Pana prośbą dokument ten zostanie uwzględniony „w pracach nad 

budową w Polsce systemu opieki nad matką i dzieckiem", a już w najbliższym czasie, 

w pracach powołanego przez Ministra Zdrowia Zespołu do spraw opracowania projektu 

standardu opieki okołoporodowej. O pracach wymienionego Zespołu informowaliśmy Pana 

Rzecznika, między innymi, w piśmie z dnia 17 lutego 2008 r., znak: MZ-ZP-D-070-11564-

l/JC/08. Najbliższe posiedzenie tego Zespołu odbędzie się 20 stycznia br. Na posiedzeniu tym 

planujemy zapoznanie wszystkich członków Zespołu ze stanowiskiem Pana Rzecznika jak też 

z treścią Karty Praw Kobiety Rodzącej. 

Informuję, że trudno jest nam ocenić przydatność dla prac Zespołu przesłanego dokumentu, 

bowiem nie znajdujemy w nim informacji, które nie byłyby wcześniej znane osobom 

zajmującym się profesjonalnie problematyką ochrony zdrowia - w tym w szczególności 

ochrony zdrowia kobiet i dzieci. Dokonana w Ministerstwie Zdrowia analiza opracowanej w 

Biurze Pana Rzecznika Karty Praw Kobiety Rodzącej wskazuje, iż stanowi ona, wyodrębniony 

i dedykowany „kobietom rodzącym", zbiór praw zawartych w obowiązujących przepisach. 

Warto zaznaczyć, że nie kwestionowane przez nas, „Prawo do systemowej, kompleksowej, 

czynnej, odpowiedniej do potrzeb i bezpłatnej opieki nad matka i dzieckiem", obejmuje swoim 



zakresem prawa wyszczególnione w punktach od nr 2 do nr 9. W związku z tym, tego rodzaju 

Karta ma przede wszystkim charakter promocji i upowszechniania wiedzy kobiet na temat 

przysługujących im praw. Jesteśmy przekonani, że działania medialne Biura Rzecznika Praw 

Obywatelskich, podjęte w związku z opracowaniem tego dokumentu, przyczyniły się 

w znacznej mierze do zainteresowania kobiet ich prawami w jednostkach systemu ochrony 

zdrowia. Ze względu na dość regularną korespondencję prowadzoną pomiędzy Urzędem Pana 

Rzecznika a Ministerstwem Zdrowia oraz w związku z tym, że w przesłanym dokumencie nie 

znajdujemy informacji dla nas nieznanych, przesłanie na ręce Pani Minister Ewy Kopacz Karty 

Praw Kobiety Rodzącej odbieramy jako życzliwą motywację do bardziej intensywnych działań 

w zakresie prawnego uregulowania standardów opieki okołoporodowej. 

Pragnę poinformować Pana Rzecznika, że prace mające na celu opracowanie standardu opieki 

okołoporodowej postępują tak szybko, jak to jest możliwe w przypadku bardzo 

skomplikowanej materii. W pracach tych wykorzystywana jest wiedza i doświadczenie wielu 

specjalistów - w tym także organizacji pozarządowych. Warto zaznaczyć, że w pracach 

Zespołu do spraw opracowania projektu standardu opieki okołoporodowej biorą udział dwie 

przedstawicielki Fundacji „Rodzić po ludzku". 

Z przykrością konstatuję, że nie otrzymaliśmy oryginalnej wersji załącznika „zawierającego 

syntetyczne informacje na temat opieki okołoporodowej w wybranych krajach Unii 

Europejskiej", o którym informuje Pan na wstępie przywołanego wcześniej pisma. Informacje 

na temat zasad i zakresu opieki poporodowej realizowanej w krajach Unii są, w naszej opinii, 

bardzo ważne, ze względu na dążenie do wykorzystania korzystnych wzorców. Dokument 

o takim samym tytule, jaki udało nam się odszukać na stronie internetowej Biura Rzecznika 

Praw Obywatelskich, wydaje się być pierwotną wersją dokumentu, nad którym jeszcze 

prowadzone są prace. Zawarte są w nim rozproszone informacje na temat niektórych 

rozwiązań opieki w dowolnie wybranych krajach Unii Europejskiej, z systematycznym 

akcentowaniem wyrazów „powinno", „należy" itp. - nie jak można by przypuszczać „jest". 

Z przykrością stwierdzam, że nie znajdujemy w tym dokumencie praw kobiet rodzących. 

Nie stanowi to jednak dla nas szczególnego problemu, bowiem drogą dyplomatyczną zbieramy 

obszerniejsze informacje na temat opieki nad kobietą ciężarną w wybranych krajach Unii. 

Ponadto podstawowym dokumentem, na jakim opiera się Ministerstwo Zdrowia, w tym 

aspekcie, są rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia opublikowane w dokumencie 
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zatytułowanym: „Care in Normal Birth: a practical guide - Report of a Technical Working 

Group" (WHO/FRH/MSM/96.24). 

Dziękując za przesłane dokumenty pragnę zapewnić Pana Rzecznika, że Ministerstwo Zdrowia 

dokłada wszelkich starań, które mogą wpłynąć na zapewnienie kobietom ciężarnym i dzieciom 

jak najwyższego standardu opieki zdrowotnej. Wiele z naszych działań uwarunkowanych jest 

wysokością środków finansowych dostępnych w systemie ochrony zdrowia. W związku z tym 

oczekiwane zmiany nie mogą nastąpić tak szybko, jak byśmy tego oczekiwali. Tym niemniej 

nie akceptujemy i nie będziemy akceptować faktów naruszania praw pacjenta. Każda ze skarg 

na naruszenie tych praw jest rozpatrywana zgodnie trybem określonym w odpowiednich 

przepisach. Pragnę jednak zwrócić uwagę, że ani obowiązujące przepisy, ani też projektowane, 

nie uwzględniają możliwości „odwołania się od decyzji lekarzy w sprawie planowanych oraz 

dotyczącymi wnoszenia roszczeń w związku z zastosowanymi procedurami medycznymi 

w opiece położniczej". Informuję, że w art. 31 podpisanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

przewidziano możliwość wniesienia przez pacjenta sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia 

określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza 

dentysty, jeżeli opinia ta albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta 

wynikające z przepisów prawa. W naszej opinii, upowszechniany zapis Karty Praw Kobiety 

Rodzącej, zawierający postulat opisany w punkcie 10. może niepotrzebnie wprowadzać 

pacjentów w błąd. 

Informując Pana Rzecznika o powyższym, pragnę przypomnieć, że zasady i warunki 

wykonywania zawodu lekarza określa ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza 

i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943, ze zm.). W ustawie tej 

zostały określone zasady i warunki wykonywania zawodu lekarza. Zgodnie z postanowieniami 

art. 2 ust. 1 tej ustawy, wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu przez osobę 

posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń 

zdrowotnych, w szczególności: badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu 

im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, a także wydawaniu opinii 

i orzeczeń lekarskich. Prawo wykonywania zawodu przyznaje okręgowa rada lekarska osobom, 

które spełniają wymagania określone w art. 5 ust. 1, wymienionej wcześniej ustawy. Zgodnie 

z art. 4 tej ustawy, lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej 

wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania 
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i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością. Zgodnie 

z postanowieniami art. 34 ust 1 i 2 wymienionej ustawy ,J,ekarz może wykonać zabieg 

operacyjny albo zastosować metodą leczenia lub diagnostyki stwarzającą podwyższone ryzyko 

dla pacjenta, po uzyskaniu jego pisemnej zgody. Przed wyrażeniem zgody przez pacjenta 

w sytuacji, o której mowa w ust. 1, lekarz ma obowiązek udzielenia mu informacji zgodnie 

z art. 31". Przywołany artykuł 31 ust. 1 ustawy stanowi, że „Lekarz ma obowiązek udzielać 

pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi przystępnej informacji o jego stanie 

zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, 

leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, 

wynikach leczenia oraz rokowaniu". Tak więc, zgodnie z postanowieniami ustawy 

o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz podejmuje decyzję o wyborze odpowiedniej 

metody postępowania leczniczego w oparciu o stwierdzone wskazania i ewentualne następstwa 

zastosowanej metody. Podejmowanie przez lekarza działania niezgodnego 

ze wskazaniami medycznymi stanowiłoby błąd w sztuce lekarskiej. 
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