
APEL 

XXXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych  w Łodzi 

 z dnia 7 marca 2017 roku 

 

w sprawie: Standardów opieki okołoporodowej 

 

skierowany do: Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła 

  
 

Delegaci XXXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Łodzi apelują do Ministra Zdrowia  

o podjęcie działań zmierzających do utrzymania należytej jakości wykonywania świadczeń zdrowotnych 

wobec kobiet i dzieci w trakcie opieki okołoporodowej. 

 

Uzasadnienie: 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r.  w sprawie postępowania medycznego przy 

udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie 

fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem zwane popularnie 

Standardami opieki okołoporodowej przybliżyło polskie kobiety do światowych standardów tej opieki.  

Dokument ów, oparty o wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w sposób jasny opisał zasady 

opieki okołoporodowej w Polsce. W szczegółowy sposób regulował tak istotne kwestie, jak: ocena stanu 

rodzącej kobiety, płodu oraz noworodka, wykrywanie czynników ryzyka, rozwiązywanie problemów oraz 

wczesne wykrywanie patologii, prowadzenie porodu, opieka nad noworodkiem po urodzeniu, wsparcie 

rodzącej oraz jej osoby bliskiej w trakcie porodu oraz położnicy w okresie połogu - gwarantując kobiecie  

i dziecku należytą opiekę medyczną.  

Kobieta i dziecko stały się podmiotem opieki. 

Wprowadzone nowelizacją Ustawy o działalności leczniczej z dnia 10 czerwca 2016 r. zmiany, w sposób 

nieunikniony obniżają rangę Standardów opieki okołoporodowej. Tym samym proponowane rozwiązania  

w rzeczywistości mogą doprowadzić do znaczonego pogorszenia opieki nad kobietami i dziećmi. Jakość opieki 

będzie znowu uzależniona od lokalnych zwyczajów, czy też sytuacji finansowej danej placówki, a co za tym 

idzie - niepewna. 

Uważamy, że tak istotne kwestie jak opisy procedur medycznych obowiązujących w trakcie opieki 

okołoporodowej powinny być zawarte w przepisach powszechnie obowiązujących – w ustawach  

i rozporządzeniach. Jedynie takie regulacje stwarzają pewność co do jakości opieki nad kobietą  

i dzieckiem. Zastąpienie przepisów powszechnie obowiązujących wytycznymi towarzystw naukowych nie 

jest właściwe. Standardy Opieki Okołoporodowej powinny być bezwzględnie zapewnione, a nie stanowić 

zbiór wytycznych, które można jedynie „brać pod rozwagę”. 

Należy również nadmienić, że brak powszechnie obowiązujących Standardów opieki okołoporodowej może 

doprowadzić nie tylko do obniżenia jakości opieki (co zwiększy ilość zdarzeń niepożądanych), ale 

jednocześnie utrudni pacjentom możliwość dochodzenia swoich praw. Nie będzie bowiem bezwzględnie 

obowiązujących przepisów, na podstawie których można było by dokonać oceny  działania kadry medycznej. 

Te konsekwencje mogą mieć ogromne znaczenie zarówno dla kobiet i dzieci dochodzących praw, jak  również 

dla samej kadry medycznej.  
 

Mając na uwadze powyższe wskazujemy, że rezygnacja z uregulowania zasad opieki okołoporodowej  

w przepisach rangi rozporządzenia (nawet przy zastąpieniu obecnie obowiązującego Rozporządzenia 

wytycznymi towarzystw naukowych), stanowi bardzo istotne zagrożenia dla praw i potrzeb kobiety i dziecka 

w trakcie porodu.  

 

            Sekretarz Zjazdu                                                                           Przewodnicząca Zjazdu 

 

              Jolanta Łoś                                                          Maria Cianciara 


