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Panie

Maria i Teresa z domu Znyk

Polski Ruch Oporu

teresajozefa.znyk@interia.pl

Szanowna Pani
w odpowiedzi na pismo przekazane drogą elektroniczną, w sprawie doniesień 

medialnych związanych z sytuacją okołoporodową mającą miejsce w białogardzkim 

szpitalu, proszę o przyjęcie poniższych informacji.

Uprzejmie dziękuję za podzielenie się opinią w powyższej sprawie, jednocześnie 

uprzejmie wyjaśniam, że personel medyczny sprawujący opiekę nad noworodkiem 

zobowiązany jest do realizacji postanowień zawartych w rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego 

przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej 

nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad 

noworodkiem (Dz. U. z 2016 r. poz. 1132). Określają one poszczególne elementy opieki 

medycznej mając na celu uzyskanie dobrego stanu zdrowia matki i dziecka. Standardy 

uwzględniają ocenę stanu ogólnego noworodka, zapewnienie warunków prawidłowej 

laktacji i odżywiania oraz podejmowanie czynności profilaktycznych, w tym profilaktyki 

zakażenia przedniego odcinka oka, krwawienia wywołanego niedoborem witaminy K, 

krzywicy, zgodnie z aktualnymi zaleceniami, jak również wykonanie szczepień 

ochronnych. Postępowanie zgodnie ze standardami podnosi jakość opieki zdrowotnej, 

jak również powoduje obniżenie wskaźników umieralności okołoporodowej. Ich rzetelna 

realizacja jest przejawem troski o zdrowie matki i noworodka. Należy również pamiętać, 
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że rodzice są współdecydentami procesu leczenia dziecka, a personel medyczny 

doradcą, który powinien przyczynić się do podjęcia przez nich świadomej, najlepszej 

decyzji. W związku z powyższym zdarzeniem, Minister Zdrowia zlecił Wojewodzie 

Zachodniopomorskiemu, na podstawie art. 119 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.), 

przeprowadzenie kontroli w Centrum Dializa sp. z o.o. Szpital w Białogardzie, w zakresie 

oceny prawidłowości całości postępowania medycznego oraz organizacyjnego 

w związku z powyższym zdarzeniem. Uprzejmie informuję, iż czynności pokontrolne 

nie zostały zakończone, tym samym na tym etapie postępowania kontrolnego, nie jest 

zasadnym zajęcie ostatecznego stanowiska.

Z poważaniem

Anna Widarska

Dyrektor
/dokument podpisany elektronicznie/
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