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Szanowni Państwo,
Departament Nadzoru i Kontroli w Ministerstwie Zdrowia działając na podstawie
art. 247 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego1
uprzejmie informuje, iż Państwa wniosek nadesłany w dniu 18 października 2021 r.,
w sprawie realizacji prawa do nieprzerwanego kontaktu skóra do skóry w placówkach
udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa, został uznany za
częściowo zasadny w zakresie stworzenia materiałów edukacyjnych (plakatów, ulotek
itp.) dotyczących dwugodzinnego i nieprzerwanego kontaktu skóra do skóry po porodzie
drogami natury i przez cesarskie cięcie, które będą dostępne w każdej placówce
medycznej z oddziałem położniczym.
Ponadto uprzejmie prosimy o przyjęcie poniższych wyjaśnień na podstawie stanowiska
przedstawionego przez Departament Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia.
Umożliwienie dziecku nieprzerwanego kontaktu z matką „skóra do skóry”, trwającego
dwie godziny po porodzie w celu jak najszybszego zainicjowania pierwszego karmienia
noworodka stanowi ważną część przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej2.
Przepisy stanowią, że kontakt ten może być przerwany wyłącznie w sytuacji wystąpienia
zagrożenia życia lub zdrowia matki lub noworodka, odnotowanego w dokumentacji
medycznej. Należy wyraźnie podkreślić, że przepisy standardu organizacyjnego są
przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Oznacza to, że każdy pracownik
medyczny zobowiązany jest do ich stosowania w praktyce, a za nadzór nad pracą
pracowników podmiotów leczniczych odpowiadają ich kierownicy. Do stosowania
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przepisów ww. standardu zobowiązane są wszystkie podmioty wykonujące działalność
leczniczą udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki okołoporodowej.
Bieżącą kontrolę podmiotów wykonujących działalność leczniczą udzielających
świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki okołoporodowej w zakresie zgodności
z obowiązującymi przepisami prawa prowadzi zaś Narodowy Fundusz Zdrowia, jak
również upoważnieni przez wojewodę konsultanci wojewódzcy ds. położnictwa
i ginekologii oraz neonatologii lub pracownicy wydziałów zdrowia w poszczególnych
województwach.
Należy zwrócić uwagę, że przesłany raport przedstawia realizację kontaktu „skóra
do skóry” wyłącznie z perspektywy i doświadczeń kobiet. W żaden sposób nie odnosi
się do oceny tej sytuacji przez personel medyczny sprawujący opiekę nad matką
i noworodkiem. W związku z tym mogą zaistnieć rozbieżności w ocenach jakości
świadczeń, dokonanych przez pacjentki, jak i tych wynikających z dokumentacji
medycznej. Jednocześnie Departament Zdrowia Publicznego podkreślił, że w 2020 r.
i 2021 r. nie odnotowano wpływu żadnej skargi do ww. Departamentu w tym zakresie.
Ponadto, jak wynika z przekazanego raportu, zwracają Państwo uwagę na fakt, iż cyt.:
„wskaźnik kontaktu skóra do skóry po porodzie w obecnym roku jest lepszy niż w roku
wcześniejszym (2020 - 33,95%). Tendencja jest jak najbardziej optymistyczna”.
Informujemy również, że Departament Zdrowia Publicznego przedmiotowy raport
przesłał w dniu 28 października 2021 r. konsultantowi krajowemu w dziedzinie
neonatologii oraz w dziedzinie położnictwa i ginekologii w celu podjęcia niezbędnych
działań

informacyjnych

zmierzających

do

jego

poprawy

w

szczególności

w województwach, w których wsparcie dwugodzinnego kontaktu skóra do skóry po
porodzie siłami natury jest najsłabsze. Ponadto, w celu zwiększenia świadomości
przyszłych rodziców w zakresie przysługujących im świadczeń zdrowotnych w ramach
standardu opieki okołoporodowej, w tym realizacji kontaktu „skóra do skóry”
w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 uwzględniono działanie mające
na celu upowszechnianie rozwiązań systemowych w opiece prekoncepcyjnej
i okołoporodowej. Planuje się opracowanie i dystrybucję informatora dotyczącego
standardu

organizacyjnego

opieki

okołoporodowej

do

wszystkich

podmiotów

sprawujących opiekę zdrowotną nad kobietą w okresie ciąży. Powyższe działanie
zrealizuje po części przedmiotowy wniosek w zakresie stworzenia materiałów
edukacyjnych dotyczących dwugodzinnego i nieprzerwanego kontaktu skóra do skóry
po porodzie drogami natury i przez cesarskie cięcie.
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Ponadto informujemy, że w 2020 r. Departament Zdrowia Publicznego w związku
z nasilającymi
przez

się

personel

sygnałami
medyczny

dotyczącymi
podmiotów

sposobu

postępowania

przyjętego

leczniczych

udzielających

świadczeń

zdrowotnych w zakresie opieki okołoporodowej, często odmiennego niż wskazanego
w zaleceniach

opublikowanych

na

stronie

internetowej

Ministerstwa

Zdrowia

(https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dla-poszczegolnych-zakresow-i-rodzajowswiadczen), zwrócił się do konsultantów krajowych w dziedzinie położnictwa i ginekologii
oraz w dziedzinie perinatologii z prośbą o podjęcie działań informacyjnych wśród
ordynatorów oddziałów ginekologiczno-położniczych za pośrednictwem konsultantów
wojewódzkich mających na celu:
- wsparcie możliwości porodów z osobą bliską,
- zmianę powszechnie stosowanej praktyki wskazującej na konieczność obligatoryjnego
cięcia

cesarskiego

jako

metody

ukończenia

ciąży

i

porodu

u

pacjentek

rozpoznaniem/podejrzeniem COVID-19,
- wsparcie możliwości kangurowania dzieci przez osobę towarzyszącą przy porodzie
rozwiązanym cięciem cesarskim.
Jednocześnie w grudniu 2020 r. ukazały się długo wyczekiwane przez pacjentki i osoby
im bliskie zalecenia dotyczące kangurowania dzieci przez osobę towarzyszącą przy
porodzie rozwiązanym cięciem cesarskim dla kierowników podmiotów leczniczych
posiadających oddziały położniczo-ginekologiczne. Przedmiotowe zalecenia były
odpowiedzią na sygnały dotyczące nierówność w traktowaniu noworodków po cesarskim
cięciu, które w czasie epidemii nie miały dostępu do kontaktu “skóra do skóry”.

Z poważaniem
$ezdZupowaznienia
Rafał Główczyński
Zastępca Dyrektora
/dokument podpisany elektronicznie/
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Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 RODO3 informujemy, że:
1)

Administratorem Państwa danych osobowych jest Minister Zdrowia z siedzibą
w Warszawie (00-952), przy ul. Miodowej 15, z którym można kontaktować się
listownie lub za pomocą e-mail: kancelaria@mz.gov.pl.

2)

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się
Państwo kontaktować poprzez e-mail: iod@mz.gov.pl lub listownie na adres
siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3)

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO
w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
wynikającego z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (dział VIII Skargi i wnioski) oraz rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania
skarg i wniosków.

4)

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom,
które uprawnione są do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa
lub podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych
na postawie zawartej umowy.

5)

Nie przetwarzamy Państwa danych w sposób zautomatyzowany, w tym w formie
profilowania. Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.

6)

Państwa dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa
o archiwizacji oraz zgodnie z obowiązującą w Ministerstwie Zdrowia instrukcją
kancelaryjną.

7)

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści
ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.

8)

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Mogą to Państwo zrobić, jeśli uznają, że przetwarzamy dane osobowe
z naruszeniem przepisów prawa.

9)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem rozpatrzenia
Państwa skargi lub wniosku.
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swoich

danych,

prawo

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).
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