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Wielce Szanowny Panie Wojewodo, 

zwracam się do Pana w następstwie czasowego zawieszenia oraz późniejszego 
wznowienia od dnia 31 marca 2021 r. przyjęcia na odcinku covidowym pacjentek 
rodzących, ciężarnych i ginekologicznych z dodatnim wynikiem na SARS-CoV-2 w Klinice 
Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej Centralnego Szpitala 
Klinicznego MSWiA w Warszawie. 

Z docierających do Rzecznika sygnałów1 wynika, że już w weekend 13-14 marca br.  
kierownik Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej 
Szpitala MSWiA przekazał urzędnikowi województwa mazowieckiego, że będzie musiał 
zamknąć przyjęcia dla pacjentek covidowych. Ostatecznie 17 marca br. oddział położniczy 
został zamknięty dla tych pacjentek. 

Następnie wojewoda mazowiecki wydał polecenie Uniwersyteckiemu Centrum 
Klinicznemu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (…) od 19 marca 2021 r. na 
realizację świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów z potwierdzonym zakażeniem 
SARS-CoV-2, w zakresie: Ginekologia i Położnictwo. Oznaczało to, że Klinika 
Położnictwa i Perinatologii w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym WUM musiała zacząć 
przyjmowanie pacjentek zakażonych COVID-19. Wówczas lekarze kliniki starali się jak 

1 https://oko.press/radziwill-narazil-na-zakazenie-sars-cov-2-kobiety-rodzace-dzieci-z-ciezkimi-wadami/ oraz 
https://crowdmedia.pl/wojewoda-radziwill-mogl-narazic-zdrowie-kobiet-rodzacych-czy-mialo-to-zwiazek-z-porodem-
zony-jacka-kurskiego/ 

Warszawa, 13-04-2021 r.

Pan
Konstanty Radziwiłł

Wojewoda Mazowiecki 
via ePuap 
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najszybciej wypisywać pacjentki z trudnymi przypadki, aby uniknąć zakażenia. Jak wynika 
z powyższych sygnałów niektórych pacjentek nie udało się już wypisać i musiały rodzić 
dzieci, a w tym samym czasie na oddział trafiały kolejne kobiety zakażone SARS-CoV-2. 
Dopuszczono możliwość mieszania w Oddziale Klinicznym Położnictwa i Perinatologii 
pacjentek zakażonych i niezakażonych. Powyższe spotkało się z protestem rodziców dzieci 
z wadami wrodzonymi. Jak i samego podmiotu leczniczego w odniesieniu do kobiet 
rodzących dzieci z wadami wrodzonymi jaki i pacjentek z COVID-19. Bowiem Oddział nie 
posiadał żadnego zaplecza dla dorosłych kobiet chorych na COVID-19. Natomiast w 
przypadku zaostrzenia objawów COVID-19 Oddział był zmuszony do przeniesienia 
pacjentek do innego szpitala, co mogło stanowić narażenie pacjentek na opóźnienia w 
udzieleniu niezbędnej pomocy. 

Jak wynika z powyższych informacji medialnych 26 marca br. wstrzymano przyjęcie 
trudnych porodów w Szpitalu Klinicznym im. ks. Anny Mazowieckiej (ul. Karowa 2). 
Wobec czego, obawy zarówno stowarzyszenia Rodziców Dzieci z Wadą Wrodzonej 
Przepukliny i Innymi Wadami Wrodzonymi, jak i Oddziału Kliniczny Położnictwa i 
Perinatologii, że zabraknie miejsc dla najtrudniejszych porodów wydawały się być 
uzasadnione. Pacjentki oczekujące na poród dzieci z wadami miały trudności w znalezieniu 
miejsca w innym podmiocie leczniczym. 

Natomiast Oddział Kliniczny Położnictwa i Perinatologii jest oddziałem położniczym 
wyspecjalizowanym w zakresie porodów z wadą wrodzonej przepukliny przeponowej, 
wadami serca i innymi poważnymi wadami wrodzonymi. W Polsce znajdują się tylko dwa 
takie Oddziały, jeden właśnie w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie a drugi w 
Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi. Są to dwa ośrodki referencyjne w 
Polsce optymalne do odbycia porodów dla matek, które spodziewają się dziecka z wadą 
wrodzonej przepukliny przeponowej2.

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., poz. 627 z późn. zm.), zwracam się do Pana Wojewody z 
uprzejmą prośbą o wyrażenie stanowiska w podnoszonej sprawie. W szczególności 
wskazanie jakie były powody czasowego zawieszenia przyjęć w Klinice Położnictwa, 
Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA 
w Warszawie oraz polecenia Uniwersyteckiemu Centrum Klinicznemu Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego od 19 marca 2021 r. realizację świadczeń opieki zdrowotnej na 

2 Petycja z dnia 24 marca 2021 r. http://wpp-stowarzyszenie.pl/newsy/petycja-przeciw-zamknieciu-oddzialu-
klinicznego-poloznictwa-i-perinatologii-w-dzieciecym-szpitalu-klinicznym-im-jozefa-polikarpa-brudzinskiego-w-
warszawie/ 
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- 3 -

rzecz pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 w zakresie: Ginekologia i 
Położnictwo. 

Z wyrazami szacunku

Maciej Taborowski

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich
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