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Maciej Taborowski
Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 

Szanowny Panie Rzeczniku,

w odpowiedzi na pismo z dnia 13 kwietnia 2021 r. (znak: V.7010.50.2021.ET), w sprawie 

czasowego zawieszenia przyjęć 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 (CSK MSWIA), uprzejmie proszę 

o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Dyrekcja CSK MSWiA poinformowała o wstrzymaniu od dnia 17 marca 2021 r. do odwołania 

przyjęć pacjentek rodzących, ciężarnych i ginekologicznych z dodatnim wynikiem SARS-CoV-2 

do Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, wskazując jako przyczynę 

brak wolnych miejsc na odcinku covidowym. W związku z powyższym oraz z uwagi na fakt, że był 

to wówczas jedyny oddział w stolicy wyznaczony do realizacji tego zadania, celem zapewnienia 

opieki dla coraz większej liczby pacjentek rodzących z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, 

w dniu 18 marca 2021 r. została wydana decyzja polecająca realizację świadczeń z zakresu 

ginekologii i położnictwa, dla Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM). Wyznaczenie tego podmiotu do udzielania świadczeń 

w ww. zakresie konsultowane było z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ, ponadto 

szpital ten został wskazany przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie ginekologii 

i położnictwa, jako jedna z jednostek mogących zabezpieczyć świadczenia w tym zakresie dla 
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pacjentek zakażonych SARS-CoV-2. Ostatecznie obowiązek zabezpieczania świadczeń 

w omawianych zakresach w związku z COVID-19 został zdjęty z UCK WUM, od dnia 

31 marca 2021 r, a do jego kontynuacji został zobowiązany Samodzielny Publiczny Szpital 

Kliniczny im. W. Orłowskiego oraz dodatkowo od dnia 14 kwietnia 2021 r. Szpital Bielański.

Ponadto, zgodnie z informacją przekazaną przez CSK MSWiA pismem z dnia 31 marca 2021 r., 

szpital ten również wznowił swoją działalność w omawianym zakresie.

Zapewniam jednocześnie, że wszystkie decyzje dotyczące poszerzania bazy łóżkowej dla pacjentów 

z COVID-19, poprzedzone są analizą aktualnej na dany moment sytuacji epidemiologicznej, która 

jednak zmienia się czasem bardzo dynamicznie, co z kolei wymusza również podejmowanie 

szybkich decyzji, jednak wszystkie działania mają na celu zapewnienie w tym trudnym czasie 

opieki każdemu pacjentowi.

Z poważaniem

Konstanty Radziwiłł
Wojewoda Mazowiecki
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