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Z doniesień medialnych dotyczących podejrzenia przeprowadzenia zabiegu aborcji 

wbrew przepisom ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu 

ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78 ze zm.)  

w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Warszawie
1
 wynika, że  

w tym szpitalu dojść mogło do naruszenia konstytucyjnego prawa do życia, a także 

niektórych praw pacjenta, w tym prawa do natychmiastowego uzyskania świadczeń 

zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia, a także prawa do poszanowania 

intymności i godności. 

Zgodnie z przekazami medialnymi, w wyniku przeprowadzenia nieudanego zabiegu 

aborcji, na świat przyszło żywe dziecko. Personel szpitala miał nie udzielić noworodkowi 

pomocy, co w konsekwencji doprowadziło do jego zgonu.  

W świetle powyższych informacji zachowanie personelu może budzić uzasadnione 

wątpliwości, w szczególności w perspektywie wynikającego z art. 30 ustawy z dnia  

5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r., poz. 464 ze zm.; 

dalej jako: u.p.p.) obowiązku lekarza udzielania pomocy w każdym przypadku, gdy zwłoka 

w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, a także obowiązku 
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poszanowania intymności i godności pacjenta (art. 36 u.p.p.). Ponadto, wskazać można na 

możliwość naruszenia przepisów dotyczących zasad wykonywania zawodów pielęgniarki  

i położnej – do ich bowiem obowiązków należy m.in. sprawowanie opieki nad pacjentem 

oraz, w razie konieczności, podejmowanie medycznych czynności ratunkowych (zob. art. 4 

ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 5 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 

pielęgniarki i położnej - Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 ze zm.). 

W związku z powyższym, działając w oparciu o art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  

15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2014 r., poz. 1648 ze zm.), 

zwracam się do Pani Prezydent z uprzejmą prośbą o informację, czy podjęte zostały 

działania nadzorcze, o których mowa w art. 121 ustawy z dnia 12 kwietnia 2011 r.  

o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.), a jeśli tak, proszę również  

o poinformowanie mnie o podjętych czynnościach.  
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