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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 17 listopada 

2022 r., dotyczący podjęcia działań w zakresie zapewnienia pełniejszej realizacji prawa 

do nieprzerwanego kontaktu „skóra do skóry” w placówkach udzielających świadczeń 

zdrowotnych w zakresie położnictwa, został uznany za częściowo zasadny.

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. 

Standard wskazuje, że ocena noworodka według skali Apgar powinna być wykonywana 

na brzuchu matki, jeżeli nie występują przeciwskazania zdrowotne, aby nie przerywać 

kontaktu „skóra do skóry”. Przepisy stanowią, że kontakt ten może być przerwany 

wyłącznie w sytuacji wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia matki lub noworodka, 

odnotowanego w dokumentacji medycznej.

Jak wynika z przedstawionego przez Państwa raportu “Maluchy Na Brzuchy”, cyt.: 

„wskaźnik kobiet i dzieci, których prawo do dwugodzinnego, nieprzerwanego kontaktu 

skóra do skóry jest przestrzegany, zatrzymał się. Jest on lepszy niż w 2019 roku 

1 Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z późn.zm.
2 Dz.U. z 2018 r. poz. 1756z późn.zm.
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(27,49%), ale za lata 2019-21 w ubiegłym roku wynosił 38,92%”. Wskazały Panie 

na dwie możliwe przyczyny takiego stanu rzeczy cyt.: „ograniczenia dobrych praktyk 

lub zaniechanie ich wprowadzania związane z pandemią COVID-19 oraz zmniejszenie 

ilości dostępnych danych, zwłaszcza dla placówek, które bardzo dobrze realizowały 

standard w zakresie wsparcia kontaktu skóra do skóry”. Z Państwa oceny wynika, 

że dopiero przyszłoroczny ranking pokaże czy wystąpiło faktyczne załamanie 

pozytywnej tendencji obserwowanej w ostatnich latach, czy też szpitale znajdą sposoby 

na poprawę swojej praktyki także w trudnych czasach pandemii.

Tymczasem, Raport Fundacji Rodzić po Ludzku z 2021 r. - Opieka okołoporodowa 

podczas pandemii COVID-19 w świetle doświadczeń kobiet i personelu medycznego, 

wskazywał, że cyt.: „ponad 90% kobiet po fizjologicznym porodzie w pandemii również 

miało kontakt skóra do skóry. Jak wynika z danych zebranych przez Fundację, długi, 

dwugodzinny kontakt miało 48% kobiet po porodzie fizjologicznym. Coraz więcej szpitali 

tworzy warunki, a personel dokłada starań, żeby jak najwięcej kobiet miało możliwość 

przebywać z dzieckiem po porodzie przez dwie godziny.”.

Bez względu na powyższe informujemy, iż 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 powinno przyczynić się 

do zwiększenia świadomości pacjentów w zakresie organizacji opieki okołoporodowej 

i pełnego korzystania z przysługujących im świadczeń zdrowotnych, w tym prawa 

do korzystania z dwugodzinnego i nieprzerwanego kontaktu „skóra do skóry” po porodzie 

drogami natury i przez cesarskie cięcie. Aktualnie trwa procedura konkursowa na wybór 

realizatora przedmiotowego zadania. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/upowszechnianie-rozwiazan-systemowych-w-zakresie-

zdrowia-prokreacyjnego-w-tym-w-opiece-prekoncepcyjnej-i-okoloporodowej 

Powyższy Informator wpisuje się w realizację wniosku w zakresie prośby o podjęcie 

działań mających na celu zwiększenie odsetka kobiet i dzieci, których prawo 

do nieprzerwanego kontaktu „skóra do skóry” jest respektowane. Jednocześnie 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/upowszechnianie-rozwiazan-systemowych-w-zakresie-zdrowia-prokreacyjnego-w-tym-w-opiece-prekoncepcyjnej-i-okoloporodowej
https://www.gov.pl/web/zdrowie/upowszechnianie-rozwiazan-systemowych-w-zakresie-zdrowia-prokreacyjnego-w-tym-w-opiece-prekoncepcyjnej-i-okoloporodowej
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Departament Zdrowia Publicznego poinformował, że nie otrzymywał żadnych skarg  

w przedmiotowym zakresie. 

Co więcej, odnosząc się do Państwa wniosku o podjęcie działań mających na celu ocenę 

realizacji obowiązującego rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego opieki 

okołoporodowej w zakresie przestrzegania prawa do nieprzerwanego kontaktu „skóra do 

skóry” między matką a dzieckiem po porodzie, we wszystkich placówkach udzielających 

świadczeń zdrowotnych w zakresie okołoporodowym na terenie kraju i czynników 

wpływających negatywnie oraz pozytywnie na realizację zapisów prawa, informujemy, 

że aktualnie trwają prace nad opracowaniem ogólnopolskiej ankiety dotyczącej jakości 

świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki okołoporodowej. Ankieta pozwoliłaby 

w sposób kompleksowy monitorować realizację opieki okołoporodowej oraz ocenę 

satysfakcji kobiet objętych opieką. Wyciągnięte z ankiety wnioski pomogą nam 

wyodrębnić słabe punkty w opiece i podjąć pracę nad ich wyeliminowaniem oraz określić 

w jakich obszarach należałoby podnieść standardy opieki. Planuje się, aby ankieta była 

dostępna w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) w okresie 12 miesięcy od dnia porodu. 

Ankieta będzie anonimowa, a jej wyniki będą analizowane zbiorczo, bez możliwości 

zidentyfikowania pacjentów przez świadczeniodawców udzielających świadczeń 

w zakresie opieki okołoporodowej.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że Ministerstwo Zdrowia podejmuje 

działania mające na celu zwiększenia świadomości przyszłych rodziców w zakresie 

przysługujących im świadczeń zdrowotnych w ramach standardu opieki okołoporodowej, 

w tym również mieści się realizacja kontaktu „skóra do skóry”. Resort w sposób 

kompleksowy monitoruje realizację opieki okołoporodowej oraz planuje oceniać 

satysfakcję kobiet objętych opieką za pomocą ankiety w IKP. W tym miejscu należy 

zaznaczyć, że działania te nie są podejmowane ze względu na przedmiotowy wniosek 

i w zakresie w jakim zwróciły się Panie, lecz podejmowane są na bieżąco i obejmują 

opiekę okołoporodową w szerszym aspekcie.

Z poważaniem

Z upoważnienia Ministra Zdrowia

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 swoich danych, prawo 
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.

3 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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