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Szanowna Pani Dyrektor

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęły informacje od Prezes Fundacji 
Rodzić po Ludzku w sprawie separowania dzieci od matek w sytuacji braku wyniku testu 
dotyczącego zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2) w szpitalach położniczych w Polsce 
(kopia skargi w załączeniu).  

Jak zauważono, w części szpitali stosuje się procedurę rozdzielania kobiety z jej 
nowo narodzonym dzieckiem do czasu uzyskania negatywnego wyniku testu na obecność 
koronawirusa. W tym okresie, kobiety umieszczane są w izolatkach. W zależności od 
regionu Polski, procedura ta trwa od 2 do 3 dni. Tym samym, jeśli kobieta dotrze do takiego 
szpitala z zaawansowaną akcją porodową, niemal przez cały swój pobyt w placówce nie ma 
kontaktu z dzieckiem. Jednocześnie podkreślono, iż postępowanie to dotyczy zwykłych 
szpitali, nie tzw. jednoimiennych i kobiet, które nie przejawiają żadnych symptomów 
zakażenia COVID-19. Procedura ta wykracza więc poza sformułowane w tym zakresie 
zalecenia Konsultantów Krajowych w dziedzinie ginekologii i położnictwa oraz w 
dziedzinie perinatologii. Do Fundacji codziennie wpływają sygnały od zrozpaczonych 
rodziców, a także i od samego personelu medycznego, oburzonego taką sytuacją w ich 
placówce. Nadmieniono, że takie procedury wywołują nieodwracalne skutki dla kobiet i ich 
dzieci. Pierwszego kontaktu skóra do skóry, czy też pierwszego przystawienia dziecka do 
piersi nie da się powtórzyć, nie wspominając już o fakcie ogromnego cierpienia 
psychicznego zarówno kobiety jak i noworodka, którzy bez wyraźnego powodu zostają 
rozdzieleni. 

Warszawa, 19-05-2020 r.

Pani 
Justyna Mieszalska 

Dyrektor 
Departamentu Zdrowia 
Publicznego i Rodziny 
w Ministerstwie Zdrowia 
e mail: dep-zp@mz.gov.pl
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Tym samym, działając z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich, 
w oparciu o art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw 
Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r., poz. 627), zwracam się do Pani Dyrektor z uprzejmą 
prośbą o ustosunkowanie się do przedstawionych zarzutów oraz przesłanie odpowiedzi 
udzielonej Fundacji Rodzić po Ludzku w przedmiotowym zakresie. 

Zał. 1: jw.

   Z wyrazami szacunku 

Piotr Mierzejewski

Dyrektor Zespołu

/-podpisano elektronicznie/
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