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STRESZCZENIE SPRAWOZDANIA 
 

Realizacja postanowień ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, 

ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 

17, poz. 78, z późn. zm.) związana jest z szeroką i złożoną problematyką obejmującą 

m. in. różne aspekty świadomego rodzicielstwa, zagwarantowania przez państwo 

warunków sprzyjających podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji o posiadaniu dzieci 

oraz zapewnienia wszechstronnej opieki zarówno kobietom podejmującym decyzję  

o posiadaniu dziecka, kobietom w okresie ciąży, porodu i połogu, jak i płodowi  

w okresie jego rozwoju. 

Liczba urodzeń w Polsce maleje nieprzerwanie od 1984 roku. Obserwowana w latach 

90-tych „depresja” urodzeniowa utrzymywała się przez kolejne lata aż do 2004 roku, 

kiedy po raz pierwszy od ponad dwudziestu lat odnotowano wzrost liczby urodzeń.  

W 2004 roku urodziło się w Polsce 357 884 dzieci o masie urodzeniowej powyżej 

500g.  

W 2004 roku współczynnik urodzeń wyniósł 9,3‰ i był o ponad 5 punktów niższy niż  

w 1990 roku (w 2003 roku wynosił 9,2‰). Martwe urodzenia stanowiły w tej liczbie 

4,9‰ (1 753 noworodków). Oznacza to, że wskaźnik martwych urodzeń z roku na rok 

maleje – od 6,2‰ w 1999 roku do 4,9‰ w 2004 roku.  

W roku 2004 zanotowano kolejny spadek współczynnika umieralności 

okołoporodowej, który wyniósł 8,5‰, (w poprzedzających 5 latach współczynnik ten 

wynosił: 1999 – 10,8‰, 2000 – 9,7‰, 2001 – 9,4‰, 2002 – 8,7‰, 2003 – 8.6‰). 

Także współczynnik zgonów niemowląt w pierwszym roku życia wykazuje stałą 

tendencję spadkową, od 8,8‰ w 1999 roku do 6,8‰ w 2004 roku. Podobną 

tendencję wykazuje współczynnik umieralności niemowląt w pierwszym miesiącu 

życia, który obniżył się z 6,4‰ w 1999 roku do 4,9‰ w 2004 roku.  

Zgodnie ze wstępnymi danymi, wskaźnik zgonów matek liczony na 100 000 żywych 

urodzeń uległ wyraźnemu spadkowi z 15,0‰ w 1991 roku do 6,5‰ w 2004 roku. 

Mimo tak wyraźnego spadku umieralności matek, zgony te nadal uznaje się za dość 

poważny problem położniczy. 

Od wielu lat Minister Zdrowia, realizując „Programy polityki zdrowotnej państwa”, 

umieszcza w tych programach zadania mające znaczenie dla poprawy zdrowia 

reprodukcyjnego całej populacji. Jednym z nich był po raz pierwszy wdrożony w roku 
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2004 „Program badań prenatalnych”, realizowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, 

jako zadanie zlecone przez Ministra Zdrowia.  

Założeniem programu jest umożliwienie stworzenia odpowiednich warunków do 

przeprowadzania badań prenatalnych i umożliwienie wczesnej identyfikacji ryzyka 

wystąpienia wad u płodu i chorób genetycznych oraz zwiększenie dostępności badań 

prenatalnych w Polsce. Ponadto, istotnym punktem realizacji przedmiotowego 

programu było opracowanie systemu organizacyjnego badań prenatalnych w naszym 

kraju, opracowanie algorytmów postępowania w nieinwazyjnych i inwazyjnych 

badaniach prenatalnych oraz profilaktyka chorób dziedzicznych w rodzinach 

wysokiego ryzyka genetycznego (badania molekularne i poradnictwo genetyczne), 

jak również rozpoczęcie procesu standaryzacji opieki nad ciężarną, zgodnie ze 

schematami obowiązującymi w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej. 

Większość programów i zadań była kontynuacją z lat poprzednich. Przykładem jest 

tu zadanie pn. „Monitorowanie i poprawa pierwotnej profilaktyki wrodzonych wad 

rozwojowych, obejmujące prowadzenie Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych  

w Polsce” (wcześniej realizowanego w ramach programów polityki zdrowotnej). 

Główny Inspektor Sanitarny realizował w kraju dwa programy „adresowane” do 

kobiet: 

• „Program pierwotnej profilaktyki wrodzonych wad cewy nerwowej” – 

realizowany w szkołach ponadgimnazjanych oraz zakładach opieki zdrowotnej 

(poradnie dla kobiet), 

• Program profilaktyki raka piersi pt. „Różowa Wstążeczka” – realizowany  

w szkołach ponadgimnazjalnych we współpracy w Kancelarią Prezydenta RP. 

 

Kontynuowany był również „Program badań przesiewowych noworodków w Polsce” 

obejmujący całą populację noworodków – skierowany w kierunku hypotyreozy  

i fenyloketonurii.  

Istotną kwestią dla systemu opieki zdrowotnej jest ciąża u kobiet zakażonych 

wirusem HIV. W Polsce w roku 2004 zanotowano 177 nowych przypadków zakażeń 

HIV i 31 przypadków zachorowań na AIDS wśród kobiet. Część z tych zakażonych 

lub chorych kobiet decyduje się na posiadanie dziecka. Dlatego też, dąży się do 

objęcia profilaktyką zakażeń wertykalnych (odmatczynych zakażeń płodu) wszystkich 

kobiet zakażonych wirusem HIV będących w ciąży. W ramach ograniczania ryzyka 

tzw. zakażeń odmatczynych, Krajowe Centrum ds. AIDS opracowało standardy 
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postępowania wobec kobiety zakażonej HIV podczas ciąży i porodu. W ośrodkach 

akademickich i instytutach naukowo-badawczych powstały interdyscyplinarne 

zespoły specjalistów. W wyniku prowadzonych działań obserwuje się zmniejszenie 

ryzyka zakażenia wertykalnego z 23% przed rokiem 1989 do poniżej 1% w dwóch 

ostatnich latach. 

 

Obowiązek opieki socjalnej i prawnej nad kobietami w ciąży i ich dziećmi spoczywał 

na organach administracji rządowej oraz samorządowej, które współpracują z 

organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami 

wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami 

fizycznymi i prawnymi działającymi w sferze pomocy społecznej. Na szczeblu 

lokalnym realizacja tych zadań należy w szczególności do kompetencji ośrodków 

pomocy społecznej.  

Rok 2004 przyniósł zmiany w ustawie o pomocy społecznej, a wraz z nimi, zmiany  

w realizacji zadań na rzecz ochrony macierzyństwa. 

Z dniem 1 maja 2004 roku weszła w życie nowa ustawa z dnia 12 marca 2004 roku  

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 roku Nr 64, poz. 593 z późn. zm.). Od dnia 

wejścia w życie nowej ustawy zmienił się sposób finansowania rodzin 

wychowujących dzieci w początkowym okresie ich życia, jak również organizacja 

instytucjonalnej opieki dla kobiet w ciąży i matek samotnie wychowujących dzieci. 

Nowa ustawa o pomocy społecznej zdefiniowała na nowo pojęcie interwencji 

kryzysowej i położyła nacisk na rozwój lokalnych ośrodków interwencji kryzysowej. 

Nadal w pomocy społecznej organizowane było specjalistyczne poradnictwo, w tym 

rodzinne i terapii rodzinnej.  

Jednocześnie, kobiety w ciąży i matki samotnie wychowujące dzieci mogły korzystać 

z innych form wsparcia przewidzianego w ustawie o pomocy społecznej. Jeżeli ich 

dochód nie przekraczał kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 

12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, mogły one ubiegać się o przyznanie 

zasiłku okresowego lub celowego. 

Ogółem w ramach świadczeń pomocy społecznej w 2004 roku udzielono pomocy  

z tytułu potrzeby ochrony macierzyństwa 97 893 rodzinom, w tym ze środowisk 

wiejskich 56 287 rodzinom. Natomiast na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 

roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 roku Nr 35, 

poz. 305, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001) od 1 maja 2004 roku rodziny spełniające 
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warunki powyższej ustawy mogły korzystać z zasiłków rodzinnych oraz dodatków do 

zasiłków rodzinnych.  

 

Jednocześnie wsparcie z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo – 

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego otrzymało w 2004 roku 395 

039 rodzin, w tym na wsi 174 881 rodzin. 
 

Opieka prenatalna nad płodem oraz opieka nad kobietami w ciąży była zapewniana 

w ramach opieki podstawowej oraz specjalistycznej. Podobnie jak w roku 

poprzednim, w roku 2004 zasady kontraktowania i finansowania świadczeń z tego 

zakresu przez poszczególne oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia były 

zróżnicowane. W konsekwencji różnił się poziom i dostępność tych świadczeń  

w poszczególnych województwach.  

 

W roku 2004 wykonano 3 420 inwazyjnych badań prenatalnych (o 192 więcej niż  

w roku 2003), w rezultacie których stwierdzono 242 patologie płodu (o 77 więcej niż 

w roku poprzednim). Udzielono ponadto 18 163 porad genetycznych.  

Biorąc pod uwagę wzrastającą liczbę urodzeń w grupie kobiet powyżej 35 roku życia, 

należy przyjąć, że potrzeby były znacznie większe niż liczba badań prenatalnych 

wykonanych w roku 2004.  

W latach poprzednich, począwszy od roku 1999, notowano corocznie wzrost liczby 

noworodków pozostawionych w szpitalach ze względów nie – zdrowotnych (1999 – 

737, 2000 – 861, 2001 – 899, 2002 – 1018, 2003 – 1090). Tym bardziej cieszy fakt, 

że w 2004 roku zanotowaliśmy niewielki spadek liczby pozostawionych noworodków. 

Liczba ta wyniosła 1 012, czyli o 78 noworodków mniej niż w roku 2003. Nie wiadomo 

jednak, ile noworodków zostało pozostawionych przez rodziców będących 

obywatelami innych krajów.  

Natomiast z analizy zebranych i przedstawionych w sprawozdaniu danych wynika, że 

w 2004 roku zarejestrowano 193 zabiegi przerwania ciąży. Zagrożenie życia lub 

zdrowia kobiety ciężarnej było przyczyną 62 zarejestrowanych zabiegów przerwania 

ciąży, wynik badania prenatalnego 128 zabiegów, a w 3 przypadkach przerwania 

ciąży dokonano ze względu na fakt, że była ona wynikiem czynu zabronionego. 

Przedstawione w sprawozdaniu dane dotyczące zabiegów przerywania ciąży 

odnoszą się do zabiegów zarejestrowanych w oficjalnych statystykach. Nieznana jest 
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liczba zabiegów niezarejestrowanych lub wykonanych niezgodnie z przepisami 

ustawy.  

 

Gwarantowane przez ustawę prawo do świadomego decydowania o posiadaniu 

dzieci oraz prawo dostępu do informacji, edukacji, poradnictwa i środków 

umożliwiających korzystanie z tych praw, jak wynika z przedstawionych w 

sprawozdaniu informacji, nadal nie jest realizowane w sposób wystarczający. 

Jednakże wciąż podejmowane są działania zmierzające do poprawy obecnej 

sytuacji.  
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Wstęp 

 
Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonywania w roku 2004 ustawy z dnia 7 stycznia 

1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 

dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z późn. zm.) 

podsumowuje kolejny rok jej stosowania. Obowiązek corocznego dokonywania oceny 

realizacji ustawy, zgodnie z którym, Rada Ministrów przedkłada Sejmowi 

sprawozdanie z wykonywania tej ustawy oraz skutków jej stosowania, wynika z art.  

9 ustawy.  

W przedkładanym sprawozdaniu informacje i dane zostały usystematyzowane 

według kolejnych artykułów ustawy, która nakłada na organy administracji rządowej  

i samorządowej szereg obowiązków, a w szczególności zobowiązuje do:  

„Art. 2 ust. 1 [...] zapewnienia kobietom w ciąży opieki medycznej, socjalnej  

i prawnej, w szczególności poprzez: 

1) opiekę prenatalną nad płodem oraz opiekę medyczną nad kobietą w ciąży, 

2) pomoc materialną i opiekę nad kobietami w ciąży, znajdującymi się w trudnych 

warunkach materialnych, podczas ciąży, porodu i po porodzie, 

3) dostęp do szczegółowych informacji na temat uprawnień, zasiłków i świadczeń 

przysługujących kobietom w ciąży, matkom, ojcom oraz ich dzieciom jak również 

do informacji dotyczących instytucji i organizacji pomagających w rozwiązywaniu 

problemów psychologicznych i społecznych, a także zajmujących się sprawami 

przysposobienia.”, 

„Art. 2 ust. 2 [...] zapewnienia obywatelom swobodnego dostępu do metod i środków 

służących dla świadomej prokreacji.”, 

„Art. 2 ust. 2a [...] zapewnienia swobodnego dostępu do informacji i badań 

prenatalnych, szczególnie wtedy, gdy istnieje podwyższone ryzyko bądź podejrzenie 

wystąpienia wady genetycznej lub rozwojowej płodu albo nieuleczalnej choroby 

zagrażającej życiu płodu.”, 

„Art. 3 ust. 1 [...] udzielania pomocy Kościołowi Katolickiemu, innym kościołom  

i związkom wyznaniowym oraz organizacjom społecznym, które organizują opiekę 

nad kobietami w ciąży, jak również organizują rodziny zastępcze lub udzielają 

pomocy w przysposabianiu dzieci.”. 

 



  Strona 9 z 78  

Stosownie do postanowień ustawy, szkoła ma obowiązek stworzenia takich 

warunków uczennicom w ciąży, aby mogły one, w miarę możliwości w terminie, 

ukończyć edukację. Ponadto, szkoła zobowiązana jest udzielić urlopu i innej pomocy 

niezbędnej do ukończenia przez nie edukacji oraz do wprowadzenia do programów 

szkolnych wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego  

i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz 

metodach i środkach służących świadomej prokreacji. Ustawa reguluje także warunki 

dopuszczalności przerywania ciąży. 

Instytucja wymiaru sprawiedliwości uczestniczy w realizacji ustawy w zakresie 

ujawniania, ścigania i karania sprawców dzieciobójstwa oraz nielegalnej aborcji,  

a także prowadzania szeroko pojętej działalności prewencyjnej w zakresie ochrony 

dziecka i rodziny. 

Sprawozdanie Rady Ministrów za rok 2004 przygotowano na podstawie informacji, 

danych, uwag i opinii uzyskanych od:  

 Ministra Zdrowia  

 Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

 Ministra Polityki Społecznej (obecnie Minister Pracy i Polityki Społecznej) 

 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (obecnie Minister Edukacji i Nauki) 

 Ministra Sprawiedliwości oraz Prokuratora Krajowego 

 Rządowego Centrum Studiów Strategicznych 

 Rządowego Centrum Legislacji 

 Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn 

 Wojewódzkich Oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia 

 Komendy Głównej Policji 

 Instytutu Matki i Dziecka 

 Zakładów opieki zdrowotnej udzielających świadczeń w zakresie zdrowia 

prokreacyjnego 

 Rzeczników odpowiedzialności zawodowej oraz okręgowych sądów lekarskich, 

 Głównego Urzędu Statystycznego 

 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

 Krajowego Centrum ds. AIDS 

 Konsultanta Krajowego w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii. 
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W sprawozdaniu wykorzystano dane statystyczne udostępnione przez Instytut Matki  

i Dziecka, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Główny Urząd 

Statystyczny (GUS) oraz zebrane od okręgowych rzeczników odpowiedzialności 

zawodowej i przewodniczących okręgowych sądów lekarskich.  

 
Dane demograficzne 
Rozwój demograficzny Polski w 2004 roku nie uległ istotnym zmianom w stosunku do 

trendów obserwowanych w latach 90-tych XX oraz tego stulecia. Jest to już szósty  

z kolei rok, w którym odnotowano ubytek rzeczywisty ludności, a jednocześnie trzeci, 

w którym wystąpił ujemny przyrost naturalny. W latach 2000-2004, w wyniku niskiego 

przyrostu naturalnego oraz ujemnego salda migracji zagranicznych, liczba ludności 

Polski zmniejszyła się o ok. 80 tys. Tempo przyrostu ludności było ujemne i wynosiło; 

od -0,02% w 2000 roku do -0,04% w 2004 roku. Szacuje się, że w końcu 2004 roku 

liczba ludności Polski wynosiła 38175 tys. osób (tj. o 16 tys. mniej niż w końcu 2003 

roku). 

Bezpośrednią przyczyną zmniejszania się liczby ludności jest znaczący spadek liczby 

urodzeń. Od 1993 roku urodzenia kształtują się na poziomie poniżej 500 tys., a od 

1998 roku – poniżej 400 tys., a z kolei umieralność nie ulegała istotnym zmianom.  

 

Wyk. 1. Ruch naturalny ludności w latach 1989-2004 
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Z szacunku wynika, że w minionym roku - pomimo stwierdzenia korzystnych zmian  

w zakresie urodzeń i zgonów w stosunku do roku poprzedniego – ponownie 

odnotowano ujemny przyrost naturalny, tj. zmarło o ok. 7 tys. więcej osób niż się 

urodziło. Dla porównania ujemny przyrost naturalny w 2003 roku wynosił 14 tys..  

Liczba urodzeń w Polsce malała nieprzerwanie od 1984 do 2003 roku. Natomiast  

w 2004 roku szacuje się, że urodziło się 356 131 tys. dzieci, co oznacza wzrost o ponad 

5 tys. w stosunku do poprzedniego, ale jest to o ok. 35% mniej niż w 1990 roku  

i o ponad połowę mniej niż w 1983 roku, który był szczytowym rokiem ostatniego wyżu 

demograficznego (urodziło się wówczas 724 tys. dzieci). Zmniejszanie się liczby 

urodzeń dotyczy zarówno rodzin zamieszkałych w miastach, jak i rodzin wiejskich, ale 

liczba urodzeń na wsi jest w dalszym ciągu wyższa niż w mieście. 

W latach 90-tych nastąpiło przesunięcie najwyższej płodności kobiet z grupy wieku 

20-24 lata do grupy 25-29 lat. Jest to wynikiem wyboru, jakiego coraz częściej 

dokonują ludzie młodzi decydując się najpierw na osiągnięcie określonego poziomu 

wykształcenia oraz stabilizacji ekonomicznej, a dopiero potem na założenie rodziny 

oraz jej powiększenie. Jeśli za kryterium analizy przyjąć wykształcenie matek to 

zauważa się, że od początku lat 90-tych prawie czterokrotnie wzrósł odsetek matek  

z wykształceniem wyższym (z 6% do 21%), natomiast istotnie zmniejszył się odsetek 

kobiet z wykształceniem podstawowym i bez wykształcenia (z 19% do 12%). 

Przeciętny wiek kobiet, które w 2004 roku urodziły dziecko to prawie 27 lat – niewiele 

więcej niż w latach 90-tych, ale wzrósł o 1 rok (do 24,7 lat) wiek kobiet rodzących 

pierwsze dziecko. 

Od kilkunastu lat wzrasta odsetek urodzeń pozamałżeńskich. Na początku lat 90-tych 

ze związków pozamałżeńskich rodziło się ok. 6-7% dzieci, zaś w ostatnich latach  

13-16% - co oznacza ponad dwukrotny wzrost. Spośród urodzeń pozamałżeńskich 

odsetek dzieci urodzonych przez wdowy i kobiety rozwiedzione nie zmienił się i wynosi 

niespełna 2%. Natomiast dwukrotnie wzrósł udział matek o stanie cywilnym panna. 

Należy zaznaczyć, że wskaźnik dzietności pozamałżeńskiej wzrasta, przy czym - jak 

zostało wcześniej wspomniane – zmniejsza się systematycznie ogólny wskaźnik 

dzietności dla Polski. Zatem może to oznaczać, że zwiększa się liczba rodzin 

tworzonych przez związki partnerskie lub liczba samotnych matek tworzących rodziny 

niepełne. 

Szacuje się, że w 2004 roku powstało ponad 192 tys. nowych związków małżeńskich 

(o ponad 3,5 tys. mniej niż w 2003 roku). Nie mniej jednak, niższa jest częstość 
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zawierania małżeństw w miastach. Około 75% prawnie zawieranych związków 

stanowią małżeństwa wyznaniowe, tj. zawarte w kościołach i jednocześnie 

zarejestrowane w urzędach stanu cywilnego.  

Wśród nowozawartych związków, ok. 87% stanowią małżeństwa pierwsze, tj. panien 

z kawalerami. Średni wiek kobiet wstępujących po raz pierwszy w związek małżeński 

wynosił w 2004 roku 24,3 lat, wobec ok. 23 lat w połowie lat 90-tych, z kolei wśród 

kawalerów wzrósł o ponad 1 rok - do 26,6 lat. 

Nadal zmniejsza się liczba zgonów niemowląt. Według szacunków - w 2004 roku 

zmarło 2 423 dzieci w wieku poniżej 1 roku, czyli o około 0,1 tys. mniej niż w 2003 

roku i ponad 4-krotnie mniej niż w 1990 roku. Wskaźnik zgonów niemowląt 

ukształtował się na poziomie 6,8‰ (w 1990 roku wynosił 19,3‰).  

Z ogólnej liczby zmarłych niemowląt ponad połowa dzieci (51%) umarła w okresie 

pierwszego tygodnia życia, a kolejne 20% - przed ukończeniem pierwszego miesiąca 

życia. 

W dalszym ciągu najczęstszą przyczyną zgonów niemowląt (51%) są stany 

chorobowe powstające w okresie okołoporodowym, czyli w trakcie trwania ciąży 

matki i w okresie pierwszych 6 dni życia noworodka. W 2004 roku wskaźnik 

umieralności okołoporodowej (urodzenia martwe i zgony niemowląt w wieku 0-6 dni 

na 1000 urodzeń żywych i martwych) wynosił 8,5‰ i, podobnie jak ogólny wskaźnik 

zgonów niemowląt, cały czas wykazuje tendencję spadkową (w latach 90-tych był 

dwukrotnie wyższy).  

Wyk. 3. Wskaźnik zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych w latach 1950-2004 
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ROZDZIAŁ I 

OPIEKA MEDYCZNA, SOCJALNA I PRAWNA 
 
1.1. Opieka medyczna nad płodem i kobietą w ciąży 
 
„Art. 2. 1. Organy administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego, w zakresie 

swoich kompetencji określonych w przepisach szczególnych, są obowiązane do 

zapewnienia kobietom w ciąży opieki medycznej, socjalnej i prawnej w szczególności 

poprzez: 

1) opiekę prenatalną nad płodem oraz opiekę medyczną nad kobietą w ciąży[…].” 

 

Głównym celem opieki medycznej nad kobietami ciężarnymi jest zapewnienie 

prawidłowego przebiegu ciąży oraz jak najwcześniejsza identyfikacja czynników 

ryzyka, umożliwiająca objęcie pacjentek opieką odpowiadającą ich potrzebom 

zdrowotnym. Bezpieczeństwo matki wymaga, by ciąża była od początku 

nadzorowana przez fachowy personel medyczny – położne, lekarzy ginekologów  

i neonatologów.  

W okresie ostatniego dziesięciolecia w Polsce zaszły duże zmiany w zakresie opieki 

okołoporodowej. W 2004 roku kobiety ciężarne i noworodki miały zapewnioną opiekę 

medyczną, zgodną z zaakceptowanymi przez nadzór specjalistyczny standardami. 

Opiekę tę sprawowali lekarze ginekolodzy, neonatolodzy, pediatrzy, lekarze rodzinni 

oraz położne, zatrudnieni w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej 

oraz prowadzący indywidualne lub grupowe praktyki. Tym niemniej, sposób i zakres 

korzystania z tej opieki nadal jest niewystarczający. Mimo osiągnięcia istotnej 

poprawy, zarówno w zakresie organizacji, jak i jakości opieki medycznej nad kobietą 

ciężarną i noworodkiem oraz obniżenia wskaźników umieralności okołoporodowej 

noworodków oraz zgonów matek z przyczyn położniczych, nadal występują 

niekorzystne zjawiska, które wymagają eliminacji.  
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1.1.1. Umieralność okołoporodowa płodów i noworodków 

 
Umieralność okołoporodowa wczesna płodów i noworodków stanowi ogólnie uznany 

wskaźnik jakości opieki w czasie ciąży i porodu oraz wczesnego okresu 

poporodowego. W tym okresie stan zdrowia dziecka jest w największym stopniu 

zależny od przebiegu ciąży i porodu. Wskaźnik umieralności okołoporodowej w roku 

2004 wyniósł 8,5‰, a w poprzedzających 5 latach wskaźnik ten wynosił: 1999 – 

10,8‰, 2000 – 9,7‰, 2001 – 9,4‰, 2002 – 8,7‰, 2003 – 8.6‰. Wysokość tego 

wskaźnika zależy w znacznym stopniu od struktury wieku rodzących kobiet. U kobiet 

poniżej 18 roku życia i powyżej 35 roku życia częściej występują porody 

przedwczesne i mała masa urodzeniowa noworodków, stąd w tej grupie noworodków 

wyższe są także wskaźniki umieralności okołoporodowej. Jest oczywiste, że wzrost 

liczby urodzeń w tych skrajnych grupach wiekowych generuje wyższą wartość 

ogólnego wskaźnika umieralności okołoporodowej.  

Obserwuje się różnice w wartości wskaźnika umieralności okołoporodowej pomiędzy 

poszczególnymi województwami. 

W województwach: dolnośląskim, pomorskim, śląskim i świętokrzyskim obserwujemy 

występowanie wysokich wskaźników umieralności okołoporodowej, natomiast niższe 

od średniej krajowej dotyczą województw: mazowieckiego, małopolskiego, 

podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. 

Osiągnięty w roku 2004 wskaźnik umieralności okołoporodowej jest tylko nieco 

wyższy od średnich wartości osiąganych w krajach europejskich – szczególnie  

w krajach skandynawskich. Należy jednak podkreślić, że z uwagi na duże różnice 

w sposobie obliczania tego wskaźnika pomiędzy poszczególnymi krajami w Europie, 

ich porównywanie może być nieprecyzyjne.  

 

Poniżej przedstawiona tabela obrazuje zmiany wskaźnika umieralności 

okołoporodowej wczesnej w latach 1999 - 2004.  
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Tab. 1. Wskaźniki umieralności okołoporodowej w latach 1999 – 2004 w Polsce (wg województw) 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Polska 10,84 9,71 9,40 8,7 8,57 8,47 

 

Dolnośląskie 13,7 11,7 11,1 11,2 9,92 9,50 

Kujawsko- Pomorskie 10,5 9,5 9,0 9,2 8,45 8,23 

Lubelskie 10,0 9,0 7,6 7,7 7,78 8,95 

Lubuskie 12,1 11,8 9,9 8,0 9,54 8,69 

Łódzkie 10,5 10,7 9,7 8,6 9,09 8,14 

Małopolskie 9,4 8,5 8,8 8,1 7,25 7,85 

Mazowieckie 10,3 8,5 9,4 8,0 7,84 7,49 

Opolskie 11,6 8,1 8,9 9,3 7,82 8,12 

Podkarpackie 11,3 10,0 8,8 8,5 8,16 8,73 

Podlaskie 9,6 9,3 10,9 8,2 8,67 6,98 

Pomorskie 11,7 10,1 9,3 9,2 8,40 9,32 

Śląskie 12,0 11,3 10,2 9,6 8,76 9,59 

Świętokrzyskie 10,6 9,2 10,4 9,4 9,99 9,09 

Warmińsko- Mazurskie 7,9 8,4 8,9 9,3 8,99 7,20 

Wielkopolskie 10,7 9,5 8,9 8,0 9,34 8,60 

Zachodnio- Pomorskie 11,5 9,7 8,9 7,8 8,87 8,37 
według GUS 
 

W latach 1983 - 2003 następował w Polsce sukcesywny, coroczny, spadek liczby 

urodzeń. W 2004 roku po raz pierwszy odnotowano wzrost liczby urodzeń - urodziło 

się 357 884 dzieci o masie urodzeniowej powyżej 500g. Martwe urodzenia stanowiły 

w tej liczbie 4,9‰ (1 753 noworodków). Wskaźnik martwych urodzeń powoli maleje – 

od 6,2‰ w 1999 roku do 4,9‰ w 2004 roku.  

 

W tabeli poniżej przedstawiono trendy sześcioletniego współczynnika umieralności 

niemowląt. Współczynnik zgonów niemowląt w pierwszym roku życia wykazuje stałą 

tendencję spadkową, od 8,8‰ w 1999 roku do 6,8‰ w 2004 roku. Natomiast 

wskaźnik umieralności niemowląt w pierwszym miesiącu życia wykazał podobną 

tendencję: od 6,4‰ w 1999 roku obniżając się do 4,9‰ w 2004 roku.  
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Tab. 2. Umieralność niemowląt w latach 1999 – 2004 w Polsce 

w tym  w tym 
Urodzenia 

Ogółem  Urodzenia  
żywe 

Urodzenia 
martwe 

Zgony  
w I  

roku życia UN  Zgony  
(0-29 dni) UN ROK 

Lp. % Lp. % Lp. % Lp. ‰ Lp. ‰ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1999 384379 100,0 382002 99,4 2377 0,618 3381 8,851 2447 6,406 

2000 380476 100,0 378348 99,4 2128 0,559 3068 8,109 2148 5,677 

2001 370247 100,0 368205 99,4 2042 0,552 2823 7,667 1995 5,418 

2002 355526 100,0 353765 99,5 1761 0,495 2662 7,525 1907 5,391 

2003 352785 100,0 351072 99,5 1713 0,486 2470 7,036 1784 5,082 

2004 357884 100,0 356131 99,5 1753 0,490 2423 6,804 1761 4,945 

według GUS 
Objaśnienia: 
(9) UN = umieralność niemowląt w pierwszym roku życia od żywo urodzonych  
(11) UN = umieralność niemowląt w pierwszym miesiącu życia od urodzeń żywych  
 

W grupie dziewcząt w wieku poniżej 15 lat urodziło się 287 żywych noworodków. 

Stanowi to 0,08% wszystkich urodzeń żywych w Polsce w 2004 roku. Najwięcej 

żywych noworodków zostało urodzonych przez matki w wieku 25-29 lat (133 134 

noworodków – 37,4% wszystkich urodzeń żywych). Natomiast w grupie kobiet 45 

letnich i powyżej urodziło się 364 żywych noworodków, urodzenie te stanowią 0,10% 

wszystkich urodzeń żywych. Tabela poniżej zawiera dokładne dane dotyczące 

urodzeń żywych w roku 2004 według wieku matki. 
 

Tab. 3. Urodzenia żywe według wieku matki w roku 2004 w Polsce 

 

Wiek matki liczba  % 
ogółem 356 131 100,0 

poniżej 15 287  0,08 
16 1003 0,28 
17 2 684 0,75 
18 6 147 1,73 
19 10 381 2,91 

20-24 98 392 27,6 
25-29 133 134 37,4 
30-34 71 678 20,1 
35-39 25 723 7,22 
40-44 6 338 1,78 

45 i więcej  364 0,10 
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Innym istotnym zjawiskiem informującym pośrednio o stanie zdrowia Polek jest 

częstość występowania wśród noworodków małej masy urodzeniowej. Zadaniem 

państwa jest zapewnianie kobietom w ciąży optymalnych warunków opieki, co ma 

doprowadzić do zmniejszenia odsetka dzieci urodzonych przed terminem, a 

zwłaszcza tych z małą i skrajnie małą urodzeniową masą ciała. Jest to grupa dzieci 

obarczona wysokim ryzykiem zgonu, nawet w krajach wysokorozwiniętych.  

U podłoża przyczyn wcześniactwa, jak również zgonów w okresie okołoporodowym, 

leży wiele czynników m.in.: niski poziom świadomości zdrowotnej kobiet, zły status 

ekonomiczny, związane z tym niedożywienie, czy też niedobór jodu w pożywieniu  

z jednej strony, a z drugiej niedostateczna opieka medyczna nad kobietami w ciąży  

i noworodkami w warunkach domowych. Dwie pierwsze przyczyny - niski poziom 

świadomości i niski status społeczny, są bardzo trudne do wyeliminowania. 

Natomiast niewątpliwie znaczący postęp na drodze do zmniejszenia umieralności 

okołoporodowej i umieralności niemowląt, może przynieść poprawa opieki medycznej 

nad kobietą ciężarną.  

Aby osiągnąć ten ważny cel, zachodzi konieczność wprowadzenia zmian 

organizacyjnych w systemie trójstopniowej opieki nad kobietą w ciąży oraz dotarcia  

z określonymi programami profilaktycznymi i interwencją medyczną do wszystkich 

ciężarnych kobiet, a także zapewnienie fachowej i powszechnej opieki nad 

noworodkiem. Wymaga to wdrożenia odpowiednich systemów kształcenia lekarzy 

pierwszego kontaktu, wypracowania efektywnego modelu współpracy na poziomie 

lekarz pierwszego kontaktu – ginekolog, położnik oraz dobrej organizacji współpracy 

personelu medycznego z całymi rodzinami.  

Wymienione wyżej działania są od kilkunastu lat wdrażane w ramach programów 

polityki zdrowotnej państwa, z których na plan pierwszy wysuwają się "Program 

poprawy opieki perinatalnej" oraz programy badań przesiewowych w kierunku chorób 

i wad wrodzonych obejmujących całą populację noworodków.  

 

Pamiętać należy, że mniej niepełnosprawnych dzieci to mniej przewlekle chorych 

dorosłych, to zdrowsze społeczeństwo, a odpowiednie nakłady finansowe 

skierowane na kobiety ciężarne i noworodki oznaczają znaczące zmniejszenie 

wydatków na medycynę naprawczą w wieku dorosłym i wieku trzecim.  
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Podczas ciąży ma miejsce programowanie fenotypu, a więc także różnych chorób, 

które wystąpią w wieku dorosłym. Ta wiedza ma coraz większe znaczenie,  

w planowaniu nowoczesnego modelu opieki medycznej nad całą populacją, w tym  

w szczególności nad matką i dzieckiem. 

 

1.1.2. Zgony matek 
 

Analiza zgonów matek jest na bieżąco dokonywana w Instytucie Matki i Dziecka na 

podstawie zgłoszeń przesyłanych co miesiąc z Wojewódzkich Centrów Zdrowia 

Publicznego, zgodnie z instrukcją wydaną przez Ministra Zdrowia w 1995 roku, która 

szczegółowo określa zasady postępowania w przypadku zgonu kobiety w okresie 

ciąży, porodu lub połogu, niezależnie od miejsca zgonu, jak i przyczyny pierwotnej. 

Szczegółowe, indywidualne analizy merytoryczne dokonywane są przez 

konsultantów wojewódzkich. Głównym ich celem jest prześledzenie chronologii 

wydarzeń związanych z rozpoznaniem, leczeniem i ewentualnym postępowaniem 

operacyjnym w każdym przypadku zgonu oraz, jeśli to możliwe, ustalenie pierwotnej 

przyczyny zgonu matki.  

Analiza zgonów matek w ostatnich 5 latach napotyka na trudności ze względu na 

spóźnione meldunki o zgonie, a następnie długie okresy oczekiwania na analizy 

przyczyn i opisy przebiegu tych zdarzeń oraz oceny merytoryczne dokonywane przez 

konsultantów wojewódzkich w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Czasem zdarza 

się nawet, że informacje te przekazywane są z rocznym bądź dłuższym opóźnieniem, 

szczególnie, gdy dotyczą przypadków rozstrzyganych przez sąd. 

Innymi zgłaszanymi przyczynami trudności w uzyskiwaniu dostępu do danych 

szpitalnych jest m.in. brak ścisłych uregulowań prawnych nakładających na szpitale 

obowiązek przekazywania pełnej dokumentacji dotyczącej zdarzenia zejścia 

śmiertelnego konsultantom wojewódzkim oraz prowadzenia dochodzeń przez 

odnośne prokuratury lub Izby Lekarskie bezpośrednio po zdarzeniu.  

Nie uzyskano dotąd pełnej analizy zgonów matek z przyczyn położniczych w roku 

2004. W większości przypadków opisy są niedostateczne dla szczegółowej 

kwalifikacji przypadku – istnieje bowiem brak podstawowych informacji o przebiegu 

ciąży, brak wywiadu środowiskowego, okoliczności towarzyszących okresowi 

poprzedzającemu zgon kobiety. W związku z powyższym, przedstawione poniżej 

zestawienie zgonów matek jest niepełne i nie może być uznane za ostateczne.  
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Wskaźnik zgonów matek liczony na 100 000 żywych urodzeń uległ wyraźnemu 

spadkowi z 15,0‰ w 1991 roku do 6,5‰ w 2004 roku. Mimo tak wyraźnego spadku 

umieralności matek, zgony te stanowią jednak wciąż dość poważny problem 

położniczy. Niestety, biorąc przy analizie pod uwagę cztery główne przyczyny, można 

stwierdzić, że powikłania, wskutek których większość kobiet zmarła, były do 

przewidzenia i można było im zapobiec. W jednej trzeciej badanych i analizowanych 

przypadków była niedostateczna opieka w czasie ciąży, a pacjentki pochodziły ze 

środowiska zaniedbanego.  

 

Z poniżej przedstawionego „tymczasowego” wykazu zgonów wynika, że w 2004 roku 

otrzymano 24 zawiadomienia o zgonach matek, w tym jeden zgon nastąpił na skutek 

wypadku. W tabeli przedstawiono także wykaz zgonów według czterech głównych 

przyczyn.  

Współczynnik zgonów wyniósł w 2004 roku 6,5‰ i był niższy niż w 2003 roku (7,4‰).  
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Tab. 4. Zgony matek z przyczyn położniczych w Polsce w latach 1997-2004. 

zgony położnicze bezpośrednie i pośrednie 

ogółem krwotoki zakażenia gestozy zatory i inne Pośrednie 

zgony  
nie-

położnicze rok 
liczba 
żywych 
urodzeń L. wsp. liczba liczba liczba liczba liczba liczba 

1997 401 835 45 11,2 12 9 4 12 8 13 

1998 395 619 30 7,6 5 6 5 5 9 14 

1999 382 002 28 7,3 7 5 1 10 5 6 

2000 373 814 29 7,7 11 6 3 6 3 12 

2001 368 205 31 8,4 10 6 4 2 9 3 

2002 353 765 26 7,3 7 2 7 2 8 5 

2003 351 072 26 7,4 8 0 4 6 8 7 

2004 356 131 23 6,5 7 6 5 3 2 1 
Objaśnienia: L. - liczba bezwzględna, wsp. - wskaźnik: zgony/100 000 urodzeń 
 

 

1.1.3. Noworodki pozostawione w szpitalu z powodów nie – zdrowotnych 
 

W 2004 roku, zanotowano również spadek liczby noworodków pozostawionych  

w szpitalach z przyczyn nie-zdrowotnych z 1 090 w 2003 roku do 1 012. Największą 

liczbę noworodków pozostawiono w województwach: śląskim – 173, mazowieckim – 

151, dolnośląskim – 106 oraz łódzkim – 100. Natomiast najmniejsza liczba dotyczy 

województw: świętokrzyskiego – 16, podlaskiego – 18, podkarpackiego – 19 oraz 

opolskiego - 27. Tabela 5 przedstawia dokładne dane według województw. 

Trzeba jednak w tym miejscu zaznaczyć, że nie dysponujemy danymi, które 

pozwalałyby stwierdzić, ile noworodków zostało pozostawionych przez rodziców 

będących obywatelami innych krajów. Niedostateczne są również informacje  

o przyczynach pozostawienia noworodków przez matki.  
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Tab. 5. Noworodki pozostawione w szpitalu z przyczyn nie - zdrowotnych w latach 2002-2004. 
 

2002   2003   2004   

l. L. poz. L. poz. l. L. poz. L. L. poz. L. poz. 

porodów nowor. nowor. porodów 
L. poz. 
nowor. nowor. porodów nowor. nowor. 

województwa  n 
na 1000 
urodzeń  n 

na 1000 
urodzeń  n 

na 1000 
urodzeń 

Dolnośląskie 24 453 84 3,44 23 724 82 3,46 25 046 106 4,23 
Kujawsko-
Pomorskie 19 667 45 2,29 19 652 62 3,15 20 158 48 2,38 
Lubelskie 20 260 33 1,63 20 331 41 2,02 20 893 32 1,53 
Lubuskie 9 260 34 3,67 9 064 32 3,53 9 901 41 4,14 
Łódzkie 21 893 140 6,39 21 474 142 6,61 22 595 100 4,43 

Małopolskie 32 878 66 2,01 31 528 80 2,54 32 112 67 2,09 
Mazowieckie 46 936 144 3,07 47 276 141 2,98 45 581 151 3,31 

Opolskie 8 295 18 2,17 7 931 27 3,40 8 253 27 3,27 
Podkarpackie 20 682 19 0,92 19 890 7 0,35 20 624 19 0,92 

Podlaskie 11 138 8 0,72 10 589 11 1,04 10 740 18 1,68 
Pomorskie 22 241 57 2,56 22 296 66 2,96 22 954 60 2,61 
Śląskie 29 093 155 5,33 38 860 194 4,99 40 366 173 4,29 

Świętokrzyskie 11 243 14 1,25 10 756 12 1,12 11 337 16 1,41 
Warmińsko-
Mazurskie 14 491 61 4,21 13 867 42 3,03 14 585 41 2,81 

Wielkopolskie 33 461 42 1,26 33 431 62 1,85 33 738 56 1,66 
Zachodnio-
Pomorskie 15 466 98 6,34 14 810 89 6,01 16 001 57 3,56 
POLSKA 351 457 1018 2,90 345 479 1090 3,16 357 884 1012 2,83 

według GUS 
 

1.1.4. Kontrakty zawarte przez NFZ 
 

Wojewódzkie Oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia, realizowały w 2004 roku 

swój ustawowy obowiązek zapewnienia opieki medycznej kobietom w ciąży  

w ramach następujących kontraktów: 

 

1. Podstawowa opieka zdrowotna - w ramach kontraktów lekarzy rodzinnych. 

2. Ambulatoryjne lecznictwo specjalistyczne - porady w poradniach ginekologiczno- 

położniczych. 

3. Lecznictwo szpitalne dla przypadków wymagających hospitalizacji (oddziały 

ginekologiczno - położnicze, ginekologiczne, położnicze, patologii ciąży). 

4. Leczenie niepłodności - kobiecej i męskiej realizowane było w ramach świadczeń 

w zakresie endokrynologii ginekologicznej i ginekologii. 

5. Planowanie rodziny. 
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6. Badania prenatalne i poradnictwo genetyczne. 

 

W roku 2004 Minister Zdrowia, zgodnie z art. 197 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia  

23 stycznia 2003 roku o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu 

Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391 z późn. zm) oraz obowiązującym od 1 października 

2004 roku art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), 

wydał z budżetu państwa kwotę 953.973 zł na świadczenia zdrowotne związane z 

ciążą, porodem i połogiem na rzecz osób nieposiadających uprawnień z tytułu 

ubezpieczenia zdrowotnego. 
 
 

1.1.5. Programy polityki zdrowotnej państwa w zakresie planowania 
rodziny, świadomego macierzyństwa oraz opieki medycznej nad kobietą 
w ciąży 

 

W ostatnich latach wzrasta systematycznie średni wiek kobiet rodzących. Szacuje 

się, że rodzące powyżej 35 roku życia stanowią 8 – 10% ogólnej liczby porodów. 

Powyżej 35 r.ż. statystycznie wzrasta potencjalne ryzyko wystąpienia patologii płodu 

uwarunkowanej aberracją chromosomalną. 

Ryzyko populacyjne urodzenia dziecka z wadą wrodzoną wynosi około 3 - 5%. Część 

z tych wad dzięki diagnostyce obrazowej możliwe jest do rozpoznania we wczesnym 

okresie ciąży (I i II trymestr ciąży). Każdy przypadek stwierdzonej patologii wymaga 

weryfikacji za pomocą biochemicznych i genetycznych badań.  

Określenie ryzyka wystąpienia aberracji chromosomowych i wykrycie wielu wad 

rozwojowych we wczesnym okresie ciąży pozwala na bezpieczne prowadzenie ciąży 

i umożliwia podjęcie leczenia dziecka już w czasie życia płodowego. Pozwala także 

rodzicom dziecka przygotować się do natychmiastowego wdrożenia specjalistycznej 

opieki medycznej po jego urodzeniu. Umożliwia również, w przypadku ciężkich 

chorób genetycznych podjęcie decyzji, co do dalszych losów ciąży. 

Należy podkreślić, że rozwój metod diagnostycznych biologii molekularnej  

i cytogenetyki stwarza możliwość wczesnego prenatalnego rozpoznawania coraz 

większej liczby chorób dziedzicznych w rodzinach obciążonych wysokim ryzykiem ich 

występowania (25% i powyżej).  
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W przypadku ciąż z grupy wysokiego ryzyka diagnostyka prenatalna jest 

bezwzględnym wskazaniem medycznym. Poradnictwo genetyczne wzbogacone 

współczesnymi możliwościami diagnostyki prenatalnej stanowi podstawowy element 

profilaktyki wad rozwojowych i innych chorób genetycznych. Poza wymiarem 

medycznym ma istotne znaczenie społeczne, psychologiczne i ekonomiczne. 

Diagnostyka prenatalna chorób genetycznych prowadzona jest w naszym kraju  

w ośrodkach medycznych od połowy lat siedemdziesiątych i jest niedostępna dla 

większości ciężarnych kobiet. Wzrastające zainteresowanie społeczne tym 

problemem oraz coraz większe możliwości diagnostyczne spowodowały, że Minister 

Zdrowia podjął działania, które w większym niż dotychczas stopniu udostępniają tę 

formę opieki specjalistycznej nad kobietą w ciąży. W ramach programów polityki 

zdrowotnej państwa wdrożył po raz pierwszy w roku 2004 „Program badań 

prenatalnych”, realizowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jako zadanie zlecone 

przez Ministra Zdrowia.  

Założeniem programu jest umożliwienie stworzenia odpowiednich warunków do 

przeprowadzania badań prenatalnych, co w konsekwencji doprowadzić ma do 

znacznej poprawy jakości opieki zdrowotnej nad kobietą w okresie ciąży w Polsce. 

Głównym celem było umożliwienie wczesnej identyfikacji ryzyka wystąpienia wad  

u płodu i chorób genetycznych oraz zwiększenie dostępności badań prenatalnych  

w Polsce. Ponadto, istotnym punktem realizacji przedmiotowego programu było 

opracowanie systemu organizacyjnego badań prenatalnych w naszym kraju, 

opracowanie algorytmów postępowania w nieinwazyjnych i inwazyjnych badaniach 

prenatalnych oraz profilaktyka chorób dziedzicznych w rodzinach wysokiego ryzyka 

genetycznego (badania molekularne i poradnictwo genetyczne), jak również 

rozpoczęcie procesu standaryzacji opieki nad ciężarną zgodnie ze schematami 

obowiązującymi w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Całkowity koszt 

programu wyniósł 1 684 368 zł. 

 

Kontynuowane było również zadanie pn. „Monitorowanie i poprawa pierwotnej 

profilaktyki wrodzonych wad rozwojowych, obejmujące prowadzenie Rejestru 

Wrodzonych Wad Rozwojowych w Polsce” (wcześniej realizowanego w ramach 

programów polityki zdrowotnej). Głównym elementem monitorowania i poprawy 

pierwotnej profilaktyki wrodzonych wad rozwojowych w Polsce jest prowadzenie 

Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych. Celem prowadzenia Rejestru 
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jest gromadzenie danych, mających na celu ocenę skali występowania wad 

wrodzonych w Polsce oraz identyfikację rodzin ryzyka genetycznego. Ze względu na 

wypracowaną metodologię badań oraz aspekt ciągłości realizacji zadań, Polski 

Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych w Polsce prowadzony jest przez Akademię 

Medyczną im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Całkowity koszt zadania wyniósł 

500 000 zł. 

Ponadto, Główny Inspektor Sanitarny realizował w kraju dwa programy „adresowane” 

do kobiet: 

• „Program pierwotnej profilaktyki wrodzonych wad cewy nerwowej” – 

realizowany w szkołach ponadgimnazjanych oraz zakładach opieki zdrowotnej 

(poradnie dla kobiet), 

• Program profilaktyki raka piersi pt. „Różowa Wstążeczka” – realizowany  

w szkołach ponadgimnazjalnych we współpracy z Kancelarią Prezydenta RP. 

 

W 2004 roku ogłoszony został konkurs na opracowanie programu polityki zdrowotnej 

pt. „Zapobieganie występowaniu wcześniactwa i małej urodzeniowej masy ciała oraz 

ich negatywnych skutków zdrowotnych”. W związku z faktem, że żadna z prac 

złożonych do II etapu konkursu nie spełniała wymogów merytorycznych określonych 

w ogłoszeniu, Komisja Konkursowa w dniu 16 grudnia 2004 roku była zmuszona 

podjąć decyzję o zakończeniu postępowania konkursowego bez wyłonienia 

zwycięzcy. W roku 2005 program został opracowany przez powołany w tym celu 

Zespół, pod przewodnictwem Konsultanta Krajowego w dziedzinie ginekologii  

i położnictwa i wdrożony w postaci programu wieloletniego, ogólnopolskiego  

z następującymi zadaniami: 

• stworzenie systemu nadzoru nad ciężarnymi z raportowaniem do ośrodka 

centralnego wszystkich przypadków wcześniactwa i niskiej masy urodzeniowej, 

• opracowanie standardów opieki nad ciężarnymi z systemem stałej, 

elektronicznej kontroli losów noworodków, urodzonych z niską masą 

urodzeniową, 

• zapobieganie i leczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych wśród 

noworodków urodzonych z niską masą urodzeniową poprzez stworzenie 

systemu badań (okulista, neurolog, laryngolog), 

• edukacja potencjalnych rodziców, mająca wpływ na przebieg ciąży, 

• stała analiza ekonomiczna skutków wcześniactwa i niskiej masy urodzeniowej. 
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Dotychczasowa realizacja programu obejmowała następujące zadania w zakresie 

modułu pt. „Zapobieganie występowaniu i skutkom wcześniactwa oraz małej masy 

urodzeniowej poprzez promocję zachowań prozdrowotnych”: 

1. „Wdrożenie ogólnopolskiego telematycznego systemu dla nadzoru 

merytorycznego w ochronie zdrowia matki i dziecka ze szczególnym 

uwzględnieniem opieki okołoporodowej”.  

Celem tego zadania było zebranie danych, ich opracowanie oraz analiza 

statystyczna w oparciu o dwa systemy zbierania danych: 

 dotyczący ciężarnej (rodzącej); 

 dotyczący noworodka. 

2. „Promocja zdrowia i profilaktyka w opiece okołoporodowej”.  

Zadanie to realizowane było na terenie wybranych województw: lubelskiego, 

podlaskiego, zachodniopomorskiego. Celem badań było zebranie informacji na 

temat rodzaju i częstości wstępowania czynników ryzyka małej masy 

urodzeniowej oraz ocena najważniejszych uwarunkowań wcześniactwa na danym 

terenie, celem ukierunkowania lokalnych programów profilaktycznych. 

3. „Usprawnienie opieki prekoncepcyjnej oraz opieki przedporodowej podczas ciąży 
prawidłowej i zagrożonej powikłaniami”.  

W ramach zadania przygotowano monografię przeznaczoną dla personelu 

medycznego (lekarzy ginekologów, pielęgniarek i położnych) pt. „Czynniki ryzyka  

i metody prewencji wcześniactwa i hipotrofii płodu oraz postępowanie lecznicze”. 

4. W zakresie zadania „Przygotowanie i upowszechnienie rekomendacji 

postępowania medycznego w najczęstszych powikłaniach ciąży i porodu oraz 

promocja zdrowia w medycynie matczyno – płodowej” opracowano rekomendacje 

postępowania medycznego w położnictwie. 

5. W ramach zadania pn. „Upowszechnienie edukacji przedporodowej” dokonano 

analizy funkcjonowania szkół rodzenia w Polsce w oparciu o dane zawarte  

w opracowanej ankiecie. 

6. „Monitorowanie częstości karmienia piersią”.  

W ramach tego zadania poddano ocenie wpływ poszczególnych praktyk 

okołoporodowych na częstość karmienia piersią. Z analizy danych wynika, że  

w Polsce ok. 97,62% noworodków karmionych jest piersią podczas pobytu  

w oddziale położniczym. Praktyki okołoporodowe sprzyjające karmieniu piersią 

stosowane są już w większości szpitali położniczo – ginekologicznych. 
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7. „Konferencje lokalne w regionach poświęcone optymalizacji opieki 

okołoporodowej” przeprowadzono w 14 regionach. Poruszanymi tematami 

podczas konferencji były: 

 najczęstsze przyczyny umieralności okołoporodowej noworodków, 

 analiza aktualnych problemów opieki perinatalnej w regionie, 

 możliwości poprawy i usprawnienia opieki perinatalnej. 

 

W ramach zadania pn. „Zapobieganie zakażeniom u noworodków urodzonych 

przedwcześnie” opracowano i zaktualizowano standardy i procedury medyczne 

służące zapobieganiu zakażeniom szpitalnym u noworodków i wcześniaków, 

opracowano protokół śródporodowej profilaktyki przeciwbakteryjnej, dokonano 

analizy częstości zakażeń szpitalnych i ustalono system monitorowania zakażeń 

szpitalnych. 

W roku 2004 kontynuowany był również „Program badań przesiewowych 

noworodków w Polsce” – w kierunku hypotyreozy i fenyloketonurii. Badania te 

obejmują całą populację noworodków i ich celem jest jak najszybsza identyfikacja 

choroby lub stanu zdrowia za pomocą testów analitycznych i badań klinicznych. 

Wczesne wykrycie schorzeń (w okresie noworodkowym) umożliwia skuteczne 

zapobieganie występowaniu wad rozwojowych, w tym szczególnie ciężkiego 

upośledzenia umysłowego. Całkowity koszt programu wyniósł 7 190 875 zł. 

 

1.1.6. Opieka nad kobietą ciężarną zakażoną wirusem HIV. 
 
Według danych UNAIDS, pod koniec roku 2004 na świecie żyło ponad 40 milionów 

osób zakażonych HIV, z czego 17,6 miliona (45%) stanowiły kobiety, a 2,2 miliona 

(5,6%) dzieci poniżej 15 roku życia. W większości regionów, a w szczególności  

w krajach Europy Wschodniej, Azji i Ameryce Łacińskiej, wzrasta odsetek kobiet  

i dziewcząt wśród populacji osób zakażonych HIV. 

Szybkie rozprzestrzenianie się epidemii HIV/AIDS wśród kobiet na całym świecie 

wynika z głęboko zakorzenionych stereotypów powodujących nierówności. W wielu 

krajach bieda skłania kobiety i dziewczęta do swoistej „transakcji” - usługi seksualne 

w zamian za jedzenie, mieszkanie, pieniądze i inne korzyści zaspokajające 

podstawowe potrzeby zarówno ich, jak i ich rodzin.  
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W Europie Wschodniej coraz więcej kobiet zakaża się HIV poprzez korzystanie ze 

sprzętu do wstrzykiwania narkotyków, pożyczanego od partnera – narkomana lub/i 

klienta korzystającego z oferowanych przez nie komercyjnych usług seksualnych. 

Jednocześnie wzrasta liczba zakażeń wśród kobiet drogą kontaktów seksualnych. 

Działania prewencyjne i informacyjne skierowane do kobiet i dziewcząt w wielu 

krajach są niewystarczające.  

 

Przemoc wobec kobiet (zarówno fizyczna, jak i psychiczna), mająca miejsce na 

całym świecie, stanowi wyzwanie zarówno w zakresie zdrowia publicznego, jak  

i praw człowieka. Przemoc wobec kobiet i dziewcząt nie jest ich prywatną sprawą. 

Łamanie podstawowych praw człowieka ma swoje konsekwencje społeczne  

i ekonomiczne dla rodziny, społeczności, jak również dla całej populacji.  

Biologiczna podatność kobiety na zakażenie HIV w wyniku stosunku seksualnego - 

bez zabezpieczenia - z partnerem HIV pozytywnym, jest kilkakrotnie wyższa niż  

u mężczyzn. Kobiety często nie mają wpływu na to, czy mężczyźni stosują 

prezerwatywy i jak je stosują. Z powodu nierówności w relacjach pomiędzy kobietą  

a mężczyzną, nie zawsze kobieta może lub chce odmówić stosunku seksualnego 

partnerowi.  

 

Natomiast, jak wynika z danych Państwowego Zakładu Higieny, od wdrożenia badań 

w kierunku wykrywania HIV w roku 1985, do 31 grudnia 2004 stwierdzono: 

 zakażenie HIV u 9 147 obywateli polskich, 

 wśród osób zakażonych było co najmniej 5 155 zakażonych w związku  

z używaniem narkotyków drogą dożylną (56% wszystkich zakażeń), 

 1 535 zachorowań na AIDS, 

 722 zgonów z powodu HIV/AIDS. 

 

Szacuje się jednak, iż w Polsce żyje około 20 – 30 tys. osób zakażonych HIV. Co 

roku wykrywa się ok. 550 – 650 nowych przypadków zakażeń HIV. 

Poniższa tabela przedstawia zestawienia zarejestrowanych zakażeń HIV oraz 

zachorowań na AIDS wśród kobiet i mężczyzn w latach 2002 – 2004, zebranych na 

podstawie meldunków epidemiologicznych Państwowego Zakładu Higieny. 
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Tab. 6. Zakażenia HIV i zachorowalność na AIDS w latach 2002-2004 według płci 
 

HIV/AIDS według płci w poszczególnych latach 

 2002 2003 2004 

 HIV AIDS HIV AIDS HIV AIDS 

Mężczyźni 425 95 426 89 467 139 

Kobiety 138 24 175 37 177 31 

 
 
 
Wyk. 4. Liczba zakażeń HIV i zachorowania na AIDS w roku 2004 według płci. 
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Wraz z pierwszym opisem AIDS u dziecka w 1982 roku stało się jasne, że zakażenie 

HIV może być przenoszone z matki na dziecko. Ponieważ prawie wszystkie matki, 

które urodziły dzieci zakażone HIV były HIV-pozytywne, utrwaliło się przekonanie, że 

zakażenie HIV u matki zawsze powoduje zakażenie HIV u jej dziecka. Niemniej 

jednak, od połowy lat 90-tych obserwujemy stały wzrost liczby kobiet zakażonych 

HIV, które zachodzą w ciążę i decydują się na urodzenie dziecka. 

Ryzyko transmisji odmatczynej HIV (w grupie kobiet nie poddających się profilaktyce) 

na terenie Europy wynosi 15–30%. Jest większe w przypadku matek z wysoką 

wiremią, podczas porodu siłami natury, u dzieci karmionych piersią i kobiet, które nie 
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były pod specjalistyczną opieką podczas ciąży i porodu oraz nie otrzymywały 

profilaktycznie leków antyretrowirusowych. Do ok. 70% zakażeń odmatczynych HIV 

dochodzi podczas porodu. Poznanie czynników ryzyka przeniesienia zakażenia HIV 

od matki do dziecka pozwoliło na opracowanie programów profilaktyki odmatczynych 

(wertykalnych) zakażeń HIV. 

Profilaktyka zakażeń wertykalnych stosowana jest w Polsce od roku 1994. W ramach 

profilaktyki zakażeń perinatalnych stosowano początkowo monoterapię Retrovirem,  

a następnie skojarzone leczenie antyretrowirusowe (zawsze z Retrovirem). 

Równolegle z rozwojem wiedzy na temat metod terapii, wdrażano leczenie 

zapobiegawcze u ciężarnych. Począwszy od roku 1996 zaczęto profilaktycznie 

podawać lek antyretrowirusowy (AZT) kobietom podczas ciąży i porodu oraz ich 

dzieciom przez okres sześciu tygodni po porodzie (czego wynikiem była redukcja 

ryzyka zakażenia wertykalnego o 60%). Od tej pory jest to standardowe 

postępowanie u każdej zidentyfikowanej ciężarnej HIV dodatniej w całej Europie.  

Jednakże, statystyka zakażeń wertykalnych HIV jest niepełna i trudna do 

interpretacji. Nie rejestruje się wszystkich zakażeń HIV u kobiet będących w ciąży. 

Natomiast w Polsce prowadzony jest skuteczny nadzór nad wykrytymi zakażeniami  

u kobiet w ciąży i ich noworodkami. Problem zatem stanowi rozpoznanie zakażenia  

u kobiety ciężarnej i jej dziecka, jako że nie wykonuje się w Polsce rutynowo, tak jak 

to ma miejsce w innych krajach europejskich, badań na obecność przeciwciał anty-

HIV we krwi u kobiet w ciąży i ich noworodków. Zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, istnieje jedynie obowiązek przeprowadzania badań do celów sanitarno-

epidemiologicznych kobiet w ciąży, które były narażone na zakażenia HIV oraz 

noworodków urodzonych przez matki zakażone HIV (art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

6 września 2001 roku o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 

1384 z późn. zm.).  

Z tych powodów sytuacja epidemiologiczna w zakresie zakażeń perinatalnych HIV  

w Polsce nie jest precyzyjnie rozpoznana. Szacuje się, że zarejestrowane przypadki 

stanowią zaledwie 60-70% wszystkich ciąż kobiet zakażonych HIV.  

 

W roku 2004 w Polsce leki antyretrowirusowe otrzymało 62 kobiety ciężarne 

zakażone HIV i ich 40 nowourodzonych dzieci. U kobiet, które były leczone 

antyretrowirusowo przed zajściem w ciążę, leczenie to było kontynuowane  

z ewentualnymi zmianami leków na mniej toksyczne dla dziecka. Dzięki 
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zastosowaniu profilaktyki antyretrowirusowej, odsetek zakażeń zmniejszył się z 23% 

przed rokiem 1989 do < 1,0 % zakażeń HIV w grupie noworodków, których matki 

otrzymały profilaktykę ARV zakażenia wertykalnego. 
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1.2. Opieka socjalna 

 
„Art. 2.1. Organy administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego, w zakresie 

swoich kompetencji określonych w przepisach szczególnych, są obowiązane do 

zapewnienia kobietom w ciąży opieki medycznej, socjalnej i prawnej w szczególności 

przez: [...], 

2) pomoc materialną i opiekę nad kobietami w ciąży, znajdującymi się w trudnych 

warunkach materialnych, przez czas ciąży, porodu i po porodzie.” 

  
Rok 2004 przyniósł zmiany w ustawie o pomocy społecznej, a wraz z nimi, zmiany  

w realizacji zadań na rzecz ochrony macierzyństwa. 

Z dniem 1 maja 2004 roku weszła w życie nowa ustawa z dnia 12 marca 2004 roku  

o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2004 roku Nr 64, poz. 593 z późn. zm.). Od dnia 

wejścia w życie nowej ustawy zmienił się sposób finansowania rodzin 

wychowujących dzieci w początkowym okresie ich życia, jak również organizacja 

instytucjonalnej opieki dla kobiet w ciąży i matek samotnie wychowujących dzieci. 

Nowa ustawa o pomocy społecznej zdefiniowała na nowo pojęcie interwencji 

kryzysowej i położyła nacisk na rozwój lokalnych ośrodków interwencji kryzysowej. 

Nadal w pomocy społecznej organizowane było specjalistyczne poradnictwo, w tym 

rodzinne i terapii rodzinnej.  

Jednocześnie, kobiety w ciąży i matki samotnie wychowujące dzieci mogły korzystać 

z innych form wsparcia przewidzianego w ustawie o pomocy społecznej. Jeżeli ich 

dochód nie przekraczał kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 

12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, mogły one ubiegać się o przyznanie 

zasiłku okresowego lub celowego. Ponadto osoby te mogły występować do 

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznej  

o pomoc w formie rzeczowej lub w naturze np. posiłku lub odzieży. W uzasadnionych 

wypadkach kobiety w ciąży i matki samotnie wychowujące dzieci mogły korzystać  

z pomocy z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych  

i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub 

wielodzietnych. 
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Ogółem w ramach świadczeń pomocy społecznej w 2004 roku udzielono pomocy  

z tytułu potrzeby ochrony macierzyństwa 97 893 rodzinom, w tym ze środowisk 

wiejskich 56 287 rodzinom. 

Natomiast wsparcie z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych  

i prowadzenia gospodarstwa domowego otrzymało w 2004 roku 395 039 rodzin,  

w tym na wsi 174 881 rodzin. 

 

1.2.1. Pomoc finansowa 
 
Pomoc finansowa przyznawana w 2004 roku na podstawie ustawy o pomocy 

społecznej. 

 

Od 1 stycznie do 30 kwietnia 2004 roku na podstawie obowiązującej wówczas 

ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 roku Nr 

64, poz. 414 z późn. zm.) ośrodki pomocy społecznej przyznawały kobietom 

wychowującym dziecko na okres 4 miesięcy macierzyński zasiłek okresowy oraz 

jednorazowy zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka.   

Wysokość macierzyńskiego zasiłku okresowego ustalana była w zależności od 

dochodu osoby lub rodziny, nie mogła jednak być niższa niż 50 zł. W 2004 roku 

zasiłki te przyznano decyzją wydaną przed dniem 1 maja 2004 roku łącznie dla  

56 870 rodzin na łączna kwotę 53.081.428 zł.  

Natomiast wysokość macierzyńskiego zasiłku jednorazowego wynosiła w 2004 roku 

195 zł na każde dziecko urodzone podczas ostatniego porodu. Zasiłek ten 

wypłacono w 33 996 rodzin, przy czym przyznano 34 381 świadczeń na każde 

urodzone w tym okresie dziecko. W pierwszym półroczu 2004 roku na jednorazowe 

zasiłki macierzyńskie wydano z środków pomocy społecznej kwotę 6.903.521 zł. 

Ponieważ okres przyznawania tych świadczeń z pomocy społecznej wynosił w 2004 

roku tylko cztery miesiące, to danych tych nie można porównać z danymi z lat 

ubiegłych.   
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Pomoc finansowa przyznawana w 2004 roku na podstawie ustawy z dnia 28 

listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych  

 

Na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych  

(Dz. U. Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 roku Nr 35, poz. 305, Nr 64, poz. 593, Nr 99, 

poz. 1001) od 1 maja 2004 roku rodziny spełniające warunki powyższej ustawy 

mogły korzystać z zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych.  

Niektóre z dodatków do zasiłków rodzinnych były bezpośrednio skierowana do rodzin 

wychowujących dzieci w początkowym okresie ich życia. Pierwszy z nich to 

jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka wypłacany w wysokości 500 zł na 

każde urodzone dziecko (liczba dodatków wypłaconych w okresie V-XII 2004 roku- 

ok. 146 tys.). Z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem matka lub ojciec dziecka 

mogli skorzystać z dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem  

w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w miesięcznej wysokości 400 zł 

(przeciętna miesięczna liczba dodatków wypłaconych w okresie V-XII 2004 roku - 

149,4 tys.). Natomiast samotna matka lub ojciec w przypadku utraty prawa do zasiłku 

dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania oraz 

wychowywania dziecka do siódmego roku życia może starać się o dodatek do zasiłku 

rodzinnego w kwocie 400 zł miesięcznie. W okresie maj – grudzień 2004 roku liczba 

dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty 

prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego 

pobierania wyniosła 10.6 tys.. 

Osoby, które chciały skorzystać z systemu świadczeń rodzinnych mogły uzyskać 

pełną informację na ten temat u realizatorów tych świadczeń, czyli w urzędach gmin, 

ośrodkach pomocy społecznej lub u pracodawców.   

 

1.2.2. Pomoc instytucjonalna 
 

Od 1 maja 2004 roku powiaty przejęły prowadzenie domów dla matek z małoletnimi 

dziećmi i kobiet w ciąży oraz ośrodków interwencji kryzysowej. 

Do 30 kwietnia 2004 roku domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 

należały do jednego z typów domów pomocy społecznej. Od 1 maja 2004 roku 

zyskały one status odrębnych placówek pomocy społecznej prowadzonych przez 

samorząd powiatowy.   
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Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej zostało 

wydane rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 roku w 

sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Dz. U. Nr 43, poz. 

418). W rozporządzeniu tym określony został standard usług świadczonych przez 

tego typu placówki w zakresie interwencyjnym, potrzeb bytowych oraz w zakresie 

opiekuńczo – wspomagającym.   

Domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zapewniały schronienie 

kobietom w ciąży w okresie okołoporodowym. Stanowiły one dla kobiet ochronę 

przed sprawcami przemocy rodzinnej. W domach tych kobiety otrzymywały wsparcie 

w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej oraz przygotowanie do świadomego  

i odpowiedzialnego wypełniania roli rodzicielskiej. Domy te zapewniały możliwość 

okresowego całodobowego pobytu dla matki i dziecka w warunkach zbliżonych do 

domowych.   

W 2004 roku, podobnie jak w roku 2003, prowadzonych było 10 domów dla kobiet  

w ciąży i matek z małoletnimi dziećmi. W tej liczbie 5 prowadzonych było przez 

samorządy powiatowe i 5 przez podmioty niepubliczne. W stosunku do 2003 roku 

wzrosła liczba miejsc w tych domach. Łączna liczba miejsc wyniosła w 2004 roku 

423, z tego w domach samorządowych 279, a w domach prowadzonych przez 

podmioty niepubliczne było 144 miejsca. Ogółem w 2004 roku w domach dla kobiet  

w ciąży i matek z małoletnimi dziećmi przebywało 205 osób, z tego w domach 

samorządu powiatowego 117 osób, w domach podmiotów niepublicznych 88 osób. 

Ponadto, po 1 maja 2004 roku powstał jeden dom prowadzony przez powiat na 20 

miejsc, w którym w 2004 roku przebywało 16 osób oraz jedna placówka niepubliczna 

na 60 miejsc, w której przebywało 30 osób.  

Pomoc społeczna podejmowała również działania na rzecz osób i rodzin, w tym 

dotkniętych przemocą, w celu zapobiegania pogłębianiu się występujących 

dysfunkcji. W ramach interwencji kryzysowej udzielało się poradnictwa 

specjalistycznego oraz schronienia dostępnego całą dobę. W 2004 roku ogółem 

działało 106 ośrodków interwencji kryzysowej. Od maja 2004 roku prowadzenie 

ośrodka interwencji kryzysowej stało się zadaniem własnym powiatu. Powiaty 

prowadziły 77 ośrodków, w których pomoc znalazło 25 323 osób, natomiast podmioty 

niepubliczne prowadziły 29 takich ośrodków, udzielając pomocy 10 057 osobom. Tak 

więc, z pomocy w ośrodkach interwencji kryzysowej skorzystało w 2004 roku łącznie 

35 380 osób. Liczba osób korzystających z tej formy wsparcia znacznie wzrosła w 
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stosunku do 2003 roku, kiedy liczba takich osób wynosiła ponad 22 000 osób. Do 

liczby tej należy dodać 37 132 rodziny, którym pomocy w postaci interwencji 

kryzysowej udzieliła gmina.  

 
1.2.3. Poradnictwo rodzinne 
 
Poradnictwo specjalistyczne w pomocy społecznej to w szczególności poradnictwo 

prawne, psychologiczne i rodzinne. Jest ono świadczone osobom i rodzinom, które 

mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów 

życiowych. W ramach poradnictwa prawnego udzielano informacji o obowiązujących 

przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia 

społecznego, ochrony praw lokatorów. Poradnictwo psychologiczne w pomocy 

społecznej to procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii. Natomiast poradnictwo 

rodzinne obejmowało szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym 

problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych oraz problemy opieki 

nad osoba niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.   

 

Poradnictwo rodzinne na poziomie gminy.  

 

Rozpoznania potrzeb w zakresie poradnictwa rodzinnego dokonywał przede 

wszystkim pracownik socjalny gminnego ośrodka pomocy społecznej. Rozpoznanie 

to dokonywało się w miejscu zamieszkania osób i rodzin. Po stwierdzeniu potrzeb w 

tym zakresie rodzinom oferowano przede wszystkim pomoc pedagoga, psychologa, 

często prawnika. W niektórych ośrodkach pomocy społecznej funkcjonowały zespoły 

konsultantów, które podejmują opiekę nad rodziną wskazaną przez pracownika 

socjalnego. Dotyczyło to także współpracy z pedagogami szkolnymi, kuratorami 

społecznymi, lokalnymi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się działalnością 

na rzecz rodzin i dzieci. Ogółem w 2004 roku w gminach udzielono w 2004 roku 

porad specjalistycznych 193 451 rodzinom.   

 

Poradnictwo rodzinne na poziomie powiatu.  

 

Do zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez powiat należało m.in. 

organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego dla 
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rodzin naturalnych i zastępczych, a także terapii rodzinnej. W powiatach 

organizowane było i prowadzone głównie specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla 

rodzin naturalnych i zastępczych, a także terapia rodzinna. W roku 2004 ze środków 

przeznaczonych na pomoc społeczną w powiatach finansowano jednostki 

specjalistycznego poradnictwa. W powiatach funkcjonowało 29 jednostek 

specjalistycznego poradnictwa rodzinnego o zasięgu ponad gminnym prowadzonych 

przez powiat oraz 10 poradni prowadzonych w powiecie przez podmioty 

niepubliczne. Z usług jednostek specjalistycznego poradnictwa rodzinnego 

skorzystało 22 255 osób. Tak więc, w 2004 roku przybyły trzy poradnie 

specjalistyczne poradnictwa rodzinnego. 

 

Ponadto Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach wspierania lokalnych systemów 

opieki nad dzieckiem i rodziną wydatkowało ze swojego budżetu kwotę 4.615.000 zł 

na rozwój różnych form wsparcia rodzin w wypełnianiu ich funkcji opiekuńczo - 

wychowawczej. W ramach tej kwoty 359.000 zł zostało przeznaczonych na dotacje 

dla samorządów i organizacji pozarządowych na tworzenie nowych ośrodków 

interwencji kryzysowej. Pozostałe środki powiaty wykorzystały m.in. na tworzenie 

placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego, na uruchomienie 

specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wzbogacenie oferty wychowawczej 

placówek opiekuńczo – wychowawczych, tworzenie mieszkań chronionych dla 

pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, 

 

W związku ze zmianami w systemie pomocy społecznej oraz wprowadzeniem 

nowego systemu świadczeń rodzinnych rok 2004 był rokiem nietypowym  

i przejściowym w pomocy społecznej. Dane statystyczne przytoczone  

w sprawozdaniu były zbierane w nieco inny sposób, niż w roku 2003 i poprzednich, 

dlatego też w sprawozdaniu tegorocznym unikano porównania z danymi z lat 

ubiegłych, gdyż uzyskane w ten sposób wskaźniki byłyby nieadekwatne. Natomiast  

w sprawozdaniu wskazano na nową organizację różnych form wsparcia dla matek  

z małymi dziećmi i kobiet w ciąży. 
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1.3. Opieka prawna  
 
„Art. 2.1. Organy administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego,  

w zakresie swoich kompetencji określonych w przepisach szczególnych, są 

obowiązane do zapewnienia kobietom w ciąży opieki medycznej, socjalnej i prawnej 

w szczególności poprzez: [...], 

3) dostęp do szczegółowych informacji na temat uprawnień, zasiłków  

i świadczeń przysługujących kobietom w ciąży, matkom, ojcom oraz ich dzieciom 

oraz do informacji dotyczących instytucji i organizacji pomagających  

w rozwiązywaniu problemów psychologicznych i społecznych, a także zajmujących 

się sprawami przysposobienia.” 

Najwłaściwszym źródłem informacji o możliwości uzyskania wsparcia przez pomoc 

społeczną są miejskie (gminne) ośrodki pomocy społecznej. Zatrudniają one 

wykwalifikowaną kadrę, w tym pracowników socjalnych. W ośrodkach określane są 

uprawnienia, przyznawane i wypłacane świadczenia pieniężne oraz rzeczowe. 

Ośrodki pomocy społecznej, niezależnie od kryterium dochodowego, oferują osobom 

i rodzinom pomoc w formie pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego  

w szczególności prawnego, psychologicznego, pedagogicznego. Są to świadczenia 

fakultatywne. Pracownicy socjalni udzielają również pomocy w załatwianiu spraw 

urzędowych oraz w utrzymaniu kontaktów międzyludzkich. Ośrodki, które nie 

świadczą usług w formie specjalistycznego poradnictwa, posiadają informacje lub 

współpracują z instytucjami i organizacjami, oferującymi tego rodzaju pomoc.  

Istotnym źródłem informacji o możliwościach uzyskania pomocy są również 

pracownicy i instytucje ochrony zdrowia, w tym przede wszystkim lekarz rodzinny lub 

inny lekarz pierwszego kontaktu, poradnia dla kobiet oraz pielęgniarka i położna 

środowiskowa. Dostęp do informacji o możliwości uzyskania pomocy medycznej, 

socjalnej i prawnej ulega systematycznej poprawie. Należy również podkreślić, że 

mimo ograniczonych możliwości budżetowych i dużej liczby rodzin żyjących  

w ubóstwie, władze państwowe oraz samorządy terytorialne starają się zapewnić,  

w miarę swoich możliwości, realizację zadań w zakresie pomocy kobietom w ciąży  

i wychowującym dziecko. 
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ROZDZIAŁ II 

ZAPEWNIENIE WARUNKÓW DO ŚWIADOMEGO MACIERZYŃSTWA 

 
2.1. Dostęp do metod i środków służących świadomej prokreacji 
 

„Art. 2. 2. Organy administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego, w zakresie 

swoich kompetencji określonych w przepisach szczególnych, są zobowiązane 

zapewnić obywatelom swobodny dostęp do metod i środków służących dla 

świadomej prokreacji.” 

 

 
2.1.1. Dostęp do produktów leczniczych służących świadomej prokreacji 
 

W Polsce zarejestrowane są obecnie najnowocześniejsze środki antykoncepcyjne 

będące produktami leczniczymi bądź wyrobami medycznymi. Środki te są 

powszechnie dostępne za pełną odpłatnością.  

 
 
2.1.2. Inne działania wspomagające wiedzę z zakresu świadomej 
prokreacji i promujące odpowiedzialne postawy w życiu seksualnym 

 
 

W ramach inicjowanych, realizowanych programów i akcji prozdrowotnych, 

koordynowano w roku 2004 realizację Programu Pierwotnej Profilaktyki Wad Cewy 

Nerwowej, wynikającego z celu operacyjnego Nr 2 Narodowego Programu Zdrowia 

na lata 1996-2005 „Poprawa sposobu żywienia ludności i jakości zdrowotnej 

żywności” zadanie nr 8 – „Upowszechnić podawanie kwasu foliowego kobietom  

w wieku rozrodczym, w celu zapobiegania wadom wrodzonym cewy nerwowej  

u noworodków”. 

Głównym celem programu było zmniejszenie występowania wad cewy nerwowej  

u noworodków, a w szczególności wzrost wiedzy o roli kwasu foliowego  

w profilaktyce wrodzonych wad cewy nerwowej, upowszechnienie spożywania kwasu 

foliowego w dawce profilaktycznej przez kobiety w wieku rozrodczym oraz 

kształtowanie wśród młodych kobiet świadomości realnego wpływu na zdrowie ich 

przyszłego potomstwa. 



  Strona 39 z 78  

Realizacja programu koordynowanego przez Państwową Inspekcją Sanitarną 

obejmowała strategię informacyjną oraz działania edukacyjne wśród młodych kobiet, 

które planowały lub będą planować potomstwo. Specjaliści oświaty zdrowotnej  

i promocji zdrowia z Państwowej Inspekcji Sanitarnej przekazywali systematycznie 

wydawnictwa opracowane przez Instytut Matki i Dziecka oraz własne opracowania 

przeznaczone dla szkolnych koordynatorów programu, edukatorów – osób 

prowadzących edukację zdrowotną uczniów i studentów w wieku 16-24 lata oraz 

młodych kobiet w zakładach opieki zdrowotnej - „Poradniach dla kobiet”  

i w Parafialnych Poradniach dla Małżeństw. Do głównych zadań Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej w tym programie edukacyjnym należało przygotowanie 

realizatorów programu i włączenie informacji o roli kwasu foliowego w pierwotnej 

profilaktyce do systemu kształcenia pracowników służby zdrowia, studentów, 

doradców rodzinnych, a także rozpowszechnienie wiadomości o sposobach 

zapobiegania wadom wrodzonym noworodków poprzez: 

• indywidualną edukację kobiet w wieku rozrodczym; 

• środki masowego przekazu; 

• materiały rozdawane w zakładach opieki zdrowotnej oraz w trakcie imprez 

masowych. 

 

Program w 2004 roku był realizowany w 2 585 placówkach nauczania i wychowania, 

1 973 zakładach opieki zdrowotnej oraz 525 innych jednostkach w całym kraju,  

a oddziaływaniami edukacyjnymi objął 448 708 osób. W maju 2004 roku odbyło się 

szkolenie zorganizowane przez Główny Inspektorat Sanitarny i Instytut Matki  

i Dziecka dla ponad 100 koordynatorów programu z pionu oświaty zdrowotnej  

i promocji zdrowia, na którym przedstawiono wnioski z popularyzacji wiedzy wśród 

wszystkich grup odbiorców programu na temat kwasu foliowego oraz jego związku  

z wadami cewy nerwowej u dzieci, z których wynikało, że w latach 2001 - 2003 

nastąpił wzrost odsetka kobiet przyjmujących profilaktycznie kwas foliowy w okresie 

poprzedzającym zajście w ciążę.  

 

Ponadto, w ramach działań profilaktycznych Krajowe Centrum ds. AIDS wydało  

w 2004 roku następujące materiały, związane z ochroną zdrowia prokreacyjnego: 
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Zapobieganie HIV/AIDS w szkole 

Publikacja została opracowana w 2002 roku przez Międzynarodową Akademię 

Edukacji (IAE) oraz Międzynarodowe Biuro Edukacji (IBE), przy współpracy 

UNESCO.  

Opracowanie jest dziewiątą pozycją w serii praktyk edukacyjnych, mających na celu 

doskonalić nauczanie, szczególnie nauczanie zasad zapobiegania HIV/AIDS  

i ochrony zdrowia. Celem broszury jest wskazanie nauczycielom oraz edukatorom 

HIV/AIDS, w jaki sposób należałoby opracowywać i realizować w szkole skuteczne 

programy edukacyjne w zakresie HIV/AIDS. Pokazuje ona zróżnicowane metody 

nauczania o HIV/AIDS.  

 

PORADNIK: Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drogą płciową. 

Edukacja młodzieży szkolnej 

Poradnik przeznaczony jest dla osób zamierzających opracowywać program 

edukacyjny dla młodzieży szkolnej dotyczący zapobiegania HIV i zapobiegania 

chorobom przenoszonym drogą płciową. Publikacja składa się z trzech części 

stanowiących ściśle związaną ze sobą całość. 

Poradnik jest niezwykle cenny w edukacji młodzieży w zakresie dokonywania w życiu 

właściwych wyborów i podejmowania właściwych decyzji pozwalających na 

uniknięcie zakażenia HIV i innych chorób przenoszonych drogą płciową.  

Poza tym, Krajowe Centrum ds. AIDS nadzorowało działalność Punktów 

Konsultacyjno-Diagnostycznych w zakresie: 

• całorocznego prowadzenia anonimowego, bezpłatnego testowania w kierunku 

zakażenia HIV, połączonego z poradnictwem przed i po teście; 

• akcji anonimowego i bezpłatnego testowania na terenie całej Polski, na bazie 

istniejących już punktów konsultacyjno-diagnostycznych, w dniach 29 listopada – 

10 grudnia 2004 roku, pod hasłem „Nie daj szansy AIDS. Zrób test na HIV”, 

połączonej z lokalnymi konferencjami prasowymi na ten temat; 

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jednostka Ministra 

Zdrowia, podejmowała działania w zakresie edukacji kobiet na temat uszkodzeń 

płodu wywołanych przez alkohol spożywany przez kobietę w okresie ciąży oraz 

przeciwdziałania piciu alkoholu przez kobiety w ciąży 
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Picie alkoholu przez ciężarną kobietę może wywołać szereg niekorzystnych zmian  

w organizmie rozwijającego się w niej dziecka. Są to m.in. zaburzenia ogólnego 

rozwoju, zmniejszenie odporności na choroby oraz uszkodzenie również układu 

nerwowego powodujące np. problemy z pamięcią, trudności w uczeniu się, problemy 

z koordynacja ruchów, a także zaburzenia emocjonalne (najczęściej 

nadpobudliwość). W skrajnej formie dochodzi u dziecka do rozwoju Płodowego 

Zespołu Alkoholowego (z ang. Fetal Alcohol Syndrome – FAS). Pełnoobjawowy FAS 

przejawia się w postaci opóźnień wzrostu, charakterystycznych zniekształceń twarzy 

oraz trwałych uszkodzeń mózgu, objawiających się m.in. opóźnieniem rozwoju 

(przykładowo wiek rozwojowy 18-latka z FAS odpowiada rozwojowi 10-latka).  

W roku 2004 zorganizowano konferencje na temat zespołu FAS oraz zjawiska picia 

alkoholu przez kobiety w ciąży:  

• 17 stycznia 2004 roku w Ostródzie z inicjatywy Stowarzyszenia „Na Rzecz 

Jakości Opieki Medycznej”, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

przy Burmistrzu miasta Ostróda i przy współpracy Pełnomocnika ds. 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła się Konferencja FAS (Fetal 

Alcohol Syndrome) poświęcona zagadnieniom związanym z Płodowym 

Zespołem Alkoholowym.  

• we współpracy z Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie oraz 

Stowarzyszeniem Zastępczego Rodzicielstwa O/Śląski i pod patronatem 

Marszałka Województwa Śląskiego współorganizowano konferencję pod 

nazwą „Światowy Dzień FAS”. Konferencja miała miejsce 9 września  

w Urzędzie Miasta Lędziny. Wzięło w niej udział około 100 osób z różnych 

środowisk, m.in. lekarzy, psychologów, pedagogów, pediatrów (...).  

 

Tematyka obu konferencji dotyczyła epidemiologii, diagnostyki zespołu FAS, terapii 

dzieci dotkniętych tym schorzeniem, a także pomocy dla ich rodziców. 

Ponadto, opracowano, wydano i rozpoczęto dystrybucję ulotki FAS przeznaczonej 

przede wszystkim dla czterech grup kobiet: w ciąży, planujących ciążę, będących  

w wieku rozrodczym i karmiących. Treść ulotki zawiera informacje o negatywnym 

wpływie alkoholu na rozwój płodu, opisuje Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS – Fetal 

Alcohol Syndrome) i zaleca całkowitą abstynencję kobietom ciężarnym i karmiącym. 
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Wydano i rozpoczęto dystrybucję plakatu informującego o szkodliwym wpływie 

spożywania alkoholu przez ciężarną matkę na zdrowie dziecka i zalecający całkowitą 

abstynencję w ciąży i okresie karmienia piersią. 

Wydano broszurę – Materiał informacyjny o FAS, przeznaczoną przede wszystkim 

dla lekarzy a stanowiącą uzupełnienie wyprodukowanego pod koniec 2003 roku, 20-

minutowego filmu edukacyjno-szkoleniowego pod nazwą FAS (Fetal Alcohol 

Syndrome – Płodowy Zespół Alkoholowy). Zawiera ona, m.in. prócz kryteriów 

diagnostycznych FAS również opis innych skutków ekspozycji płodu na działanie 

alkoholu, ankietowe metody oceny spożycia alkoholu przez kobiety w ciąży oraz 

informacje o możliwości interwencji i zapobiegania szkodliwym następstwom 

spożywania alkoholu w ciąży.  

 
2.2. Dostęp do badań prenatalnych i rodzinnego poradnictwa 
genetycznego 
 
„Art. 2. 2a. Organy administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego, w zakresie 

swoich kompetencji określonych w przepisach szczególnych, są zobowiązane 

zapewnić swobodny dostęp do informacji i badań prenatalnych, szczególnie wtedy, 

gdy istnieje podwyższone ryzyko bądź podejrzenie wystąpienia wady genetycznej lub 

rozwojowej płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu płodu.” 

 

Dzięki rozwojowi nowoczesnych technik badawczych oraz postępowi medycyny  

w ostatnich latach, diagnostyka prenatalna umożliwia ocenę prawidłowości rozwoju 

zarodka i płodu oraz rozpoznawanie chorób i wad wrodzonych już na bardzo 

wczesnym etapie ciąży. 

Metody diagnostyki prenatalnej podzielić możemy na: 

• nieiwazyjne: USG, test potrójny/AFP,HCG,E3/, PAPP-A; 

• inwazyjne: biopsja kosmówki/CVS/, amniopunkcja z oznaczeniem 

biochemicznych markerów wad OUN, kordocenteza. 

 

Termin „badania prenatalne” odnosi się do badań i procedur diagnostycznych 

stosowanych w I i II trymestrze ciąży w celu wykrycia i rozpoznania chorób i wad 

rozwojowych płodu uwarunkowanych genetycznie (diagnostyka prenatalna chorób 

genetycznych). Mimo iż choroby i wady rozwojowe płodu można rozpoznać także  

w późniejszym okresie ciąży, celem diagnostyki prenatalnej jest ustalenie 
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rozpoznania możliwie jak najwcześniej, nie później niż do 20 – 22 tygodnia ciąży.  

W przypadku stwierdzenia choroby lub wady płodu, której leczenie jest możliwe, 

wczesne ustalenie rozpoznania umożliwia optymalizację postępowania 

terapeutycznego zarówno w okresie ciąży, jak i po urodzeniu się dziecka. Natomiast 

w przypadku rozpoznania ciężkiej, nieuleczalnej wady lub choroby rodzice mają 

prawo, zgodnie z przepisami ustawy, podjąć decyzję o przerwaniu ciąży.  

 

Warunkiem oferowania i prowadzenia badań genetycznych, w tym także dla celów 

diagnostyki prenatalnej chorób genetycznych, jest zapewnienie konsultowanym 

rodzinom poradnictwa genetycznego (art. 12 Europejskiej Konwencji Bioetycznej). 

Umożliwia ono rodzinie uzyskanie wiedzy zarówno dotyczącej istoty choroby, 

rokowania, ryzyka genetycznego, możliwości leczenia, jak też ryzyka oraz zakresu 

możliwości diagnostycznych badań prenatalnych. 

Badania prenatalne chorób genetycznych wykonywane są w rodzinach 

zwiększonego ryzyka zgodnie z obowiązującymi w genetyce klinicznej wskazaniami.  

Należą do nich: 

- wiek kobiety ciężarnej 35 lat i powyżej, 

- aberracja chromosomowa u dziecka z ciąży poprzedniej, 

- jedno z rodziców jest nosicielem aberracji chromosomowej, 

- nieprawidłowy wynik badania usg płodu (np. obecność wad rozwojowych), 

- otwarta wada cewy nerwowej u dziecka z ciąży poprzedniej, 

- nieprawidłowy wynik testu przesiewowego w I lub II trymestrze ciąży, 

- wcześniejsze urodzenie dziecka z określoną chorobą genetyczną (np. choroba 

metaboliczna, zespół FraX i inne). 

 

W takich przypadkach badania prenatalne są wykonywane na koszt NFZ  

w wyznaczonych ośrodkach medycznych.  

Świadczenia zdrowotne obejmujące badania prenatalne, zarówno nieinwazyjne jak  

i inwazyjne, są udzielane kobietom ciężarnym, przez zakłady opieki zdrowotnej oraz 

indywidualne i grupowe praktyki lekarskie. Badania prenatalne nieinwazyjne (np. 

badanie ultrasonograficzne) stanowią obecnie element standardu postępowania 

medycznego w opiece nad kobietą ciężarną. Badania inwazyjne (metodą 

amniopunkcji i kardocentezy) są wykonywane na zlecenie lekarza ginekologa,  

w przypadku podejrzenia wystąpienia ryzyka wady genetycznej lub rozwojowej płodu, 
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bądź nieuleczalnej choroby płodu, zagrażającej jego życiu. Jednak liczba tych badań 

jest nadal niedostateczna. 

W roku 2004 wykonano 3 420 inwazyjnych badań prenatalnych (o 192 badań więcej 

niż w roku 2003), w rezultacie których stwierdzono 242 patologie płodu oraz 

udzielono 18 163 porad genetycznych.  

Należy przypomnieć przy tej okazji, że na szeroką skalę stosuje się nieinwazyjne 

badania prenatalne tj. USG, test potrójny/AFP, HCG, E3/, PAPP-A wśród kobiet 

będących w ciąży. Jeśli te standardowo wykonywane badania wykażą jakąś 

nieprawidłowość, kobiety kierowane są do specjalistycznych ośrodków, gdzie 

wykonuje się bardziej szczegółowo inwazyjne badania prenatalne.  

 

Liczbę inwazyjnych badań prenatalnych oraz udzielonych porad genetycznych 

wykonanych w 2004 ilustruje poniżej tabela nr 7.  
Tab. 7. Inwazyjne badania prenatalne i rodzinne poradnictwo genetyczne w 2004 roku. 
 

Region i nazwa instytucji 
Liczba 

udzielonych 
porad 

genetycznych 

Liczba 
wykonanych 

badań 
prenatalnych 

Liczba 
stwierdzonych 

przypadków 
patologii płodu 

Białystok (AM Zakład Genetyki Klinicznej) * 146 7 
Bydgoszcz (Katedra i Zakład Genetyki 
Klinicznej AM) 1 200 13 5 

Gdańsk (Katedra i Zakład Biologii i Genetyki 
AM) 1 075 326 24 

Katowice (Katedra i Zakład Biologii Ogólnej, 
Molekularnej i Genetyki ŚAM) 202 202 20 

Kraków (Klinika Ginekologii i Onkologii, 
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy)  757 72 3 

Lublin (Katedra i Klinika Położnictwa i 
Perinatologii Akademii Medycznej) 847 65 19 

Łódź (Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki) 1 189 438 28 
Łódź (Zakład Genetyki Medycznej UM) 2 216 149 8 
Olsztyn (Wojewódzki Specjalistyczny  
Szpital Dziecięcy, Poradnia Genetyczna) 871 * * 

Poznań (Katedra i Klinika Perinatologii i 
Ginekologii) 288 288 20 

Poznań (Katedra i Zakład Genetyki Medycznej) 2 543 * * 
Szczecin (Zakład Genetyki i Patomorfologii) 370 5 * 
Warszawa (Instytut Matki i Dziecka) 1 260 313 8 
Warszawa (Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia 
Dziecka) 2 472 211 1 

Warszawa (Instytut Psychiatrii i Neurologii) 1 758 1 024 84 

Wrocław (Akademia Medyczna-Zakład 
Genetyki i Poradnia Genetyczna) 1 115 168 15 

Razem 18 163 3 420 242 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zebranych z poszczególnych zakładów genetyki. 
 
* oznacza, że dany ośrodek nie przeprowadza inwazyjnych badań prenatalnych, a pacjentki wymagające 
wykonania takich badań kierowane są do innych ośrodków. 
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2.3. Pomoc uczennicom w ciąży 
 

„Art. 2. 3. Szkoła ma obowiązek udzielić uczennicy w ciąży urlopu oraz innej pomocy 

niezbędnej do ukończenia przez nią edukacji, w miarę możliwości nie powodując 

opóźnień w zaliczaniu przedmiotów. Jeżeli ciąża, poród lub połóg powoduje 

niemożliwość zaliczenia w terminie egzaminów ważnych dla ciągłości nauki, szkoła 

zobowiązana jest do wyznaczenia dodatkowego terminu egzaminu dogodnego dla 

kobiety, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy.” 

 

Zgodnie z tym artykułem, szkoły zostały zobowiązane do otoczenia uczennicy  

w ciąży pomocą pedagogiczną, a także do udzielenia jej urlopu i pomocy niezbędnej 

do ukończenia przez nią edukacji. Jeżeli ciąża, poród lub połóg powoduje 

niemożliwość zaliczenia w terminie egzaminów ważnych dla ciągłości nauki, szkoła 

zobowiązana jest do wyznaczenia dodatkowego egzaminu, w dogodnym dla 

uczennicy terminie, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy. Powyższe uregulowania 

szkoły zawarły w swoich statutach.  

Natomiast dyrektorzy szkół zostali zobowiązani do okazania pomocy uczennicy  

w ciąży. Nieobecność uczennicy na zajęciach szkolnych związaną z sytuacją 

spowodowaną ciążą, porodem lub połogiem uznaje się w szkole za 

usprawiedliwioną. Do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nie wpłynęła ani jedna 

skarga na nie udzielenie uczennicy w ciąży pomocy w szkole. 
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ROZDZIAŁ III 

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
 
„Art. 3. 1. Organy administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego współdziałają 

i udzielają pomocy Kościołowi Katolickiemu, innym kościołom i związkom 

wyznaniowym oraz organizacjom społecznym, które organizują opiekę nad kobietami 

w ciąży, jak również organizują rodziny zastępcze lub udzielają pomocy  

w przysposabianiu dzieci.” 

 

Organizacje pozarządowe, stanowiące trzeci, obok publicznego i prywatnego, sektor 

społeczeństwa, są znaczącą częścią każdego efektywnie i demokratycznie 

funkcjonującego państwa. Dostarczają usług obywatelom, nierzadko wypełniając 

lukę, której nie zapełnia sektor publiczny i rynkowy. Realizują zadania, które 

wynikają z polityki państwa, lub te, których nie podejmują, mimo istniejącego 

zapotrzebowania, ani podmioty publiczne, ani prywatne, zorientowane na zysk. 

Dominującym obszarem działania polskich organizacji jest szeroko rozumiana 

pomoc społeczna. Przy zaliczeniu do niej rehabilitacji i ochrony zdrowia, grupa 

organizacji działających w tym nieostro zakreślonym obszarze stanowiłaby ok. 51 % 

wszystkich polskich organizacji. Jedną z zasadniczych tendencji współczesnej 

polityki społecznej i funkcjonowania administracji publicznej jest zwiększająca się 

współpraca władz publicznych ze strukturami organizacji pozarządowych. Zakres 

dziedzin, w których trzeci sektor odgrywa znaczącą bądź uzupełniającą rolę, stale 

się poszerza.  

Od 1999 roku w wyniku wejścia w życie reform ustrojowych, głównym partnerem 

organizacji pozarządowych w Polsce stały się samorządy terytorialne odpowiednich 

szczebli. W związku z tym zakres współpracy między administracją rządową  

i organizacjami pozarządowymi zmienił się, ale nadal ma istotne znaczenie, zarówno 

przy planowaniu działań jak i finansowaniu realizacji zadań publicznych przez 

organizacje. 

Polskie prawo przewiduje stosunkowo liczne formy i procedury współpracy 

administracji rządowej i organizacji pozarządowych, zarówno w obszarze wymiany 

informacji, opiniowania działań rządu, jak i zlecania zadań administracji rządowej 

organizacjom pozarządowym. 
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Wśród organizacji pozarządowych, dofinansowywanych w 2004 roku przez Ministra 

Zdrowia, znalazło się Towarzystwo Rozwoju Rodziny (poradnictwo dla rodziców  

i opiekunów dzieci niepełnosprawnych w zakresie problemów dojrzewania 

seksualnego). 

Głównym partnerem organizacji pozarządowych w zakresie objętym 

sprawozdawaną problematyką była jednostka działająca w imieniu Ministra Zdrowia 

- Krajowe Centrum ds. AIDS, które realizując kampanię społeczną w zakresie 

HIV/AIDS współpracowało m.in. z Towarzystwem Rozwoju Rodziny, oddziałami 

Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej, Polskiego Towarzystwa Higienicznego, 

Stowarzyszeniem „Pomocna dłoń” w Krakowie. 

Organizacje pozarządowe, które były realizatorami różnych programów, 

otrzymywały bezpłatnie materiały oświatowe z Krajowego Centrum ds. AIDS. 

Materiały te były również dostępne w siedzibach Wojewódzkich Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznych. 

W 2004 roku w ramach zadań zlecanych jednostkom spoza sektora finansów 

publicznych, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu dofinansowało realizację 

warsztatów szkoleniowych pn. „AMOR”, organizowanych przez Stowarzyszenie 

„Otwarte Drzwi” z siedzibą w Warszawie. Warsztaty adresowane były do nauczycieli 

szkół specjalnych oraz psychologów, pedagogów, terapeutów z ośrodków szkolno - 

wychowawczych i rehabilitacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

intelektualnie. 
We współpracy ze Stowarzyszeniem do Walki z Prostytucją Dziecięcą i Pornografią 

„PRO-ECPAT” w Zielonej Górze, Ministerstwo zrealizowało pilotażowy projekt 

edukacyjny „Bądź odpowiedzialny - wychowanie do odpowiedzialności i partnerstwa 

w rodzinie” w 90 szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwach 

lubuskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim.  

W ramach współpracy ze Społecznym Komitetem ds. AIDS w Warszawie 
zorganizowano konferencję dla wizytatorów ze wszystkich kuratoriów oświaty na 

temat „Zapobieganie HIV/AIDS w szkołach.  

Współpraca z Fundacją Dzieci Niczyje w roku 2004 dotyczyła zorganizowania 

specjalistycznych szkoleń i konferencji z zakresu problematyki dziecka 

krzywdzonego dla nauczycieli i psychologów oraz kampanii społecznych „Dziecko w 

Sieci”, „Dziecko Świadek Szczególnej Troski”.  
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Ponadto, w roku 2004 Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu w zakresie 

przedmiotowej ustawy współpracowało z: przedstawicielami: Stowarzyszenia Na 

Rzecz Prewencji HIV/AIDS i Innych Chorób Przenoszonych Drogą Płciową, 

Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, Polską Fundacją Pomocy 

Humanitarnej RES HUMANAE, Stowarzyszeniem „Mały Książe” w Warszawie.  

W ramach współpracy z ww. organizacjami przedstawiciele ww. organizacji 

uczestniczyli w konferencjach organizowanych przez Ministerstwo a przedstawiciele 

Ministerstwa uczestniczyli w konferencjach i seminariach organizowanych przez te 

organizacje.  

Natomiast w roku 2004 w Ministerstwie Polityki Społecznej funkcjonował 

Departament Pożytku Publicznego - jednostka odpowiedzialna za wdrożenie i 

promocję rozwiązań przyjętych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873). Departament Pożytku 

Publicznego odpowiadał za tworzenie warunków dla rozwoju organizacji 

pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, 

m. in. organizacji zajmujących się zagadnieniami przedstawionymi w przedmiotowym 

sprawozdaniu, a także za współpracę administracji publicznej z trzecim sektorem. 

Pracownicy Departamentu Pożytku Publicznego przeprowadzili w sprawozdawczym 

roku blisko 200 szkoleń dla przedstawicieli sektora pozarządowego, w których 

uczestniczyli m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów 

prowadzących działalność pożytku publicznego. Departament Pożytku Publicznego 

odpowiedzialny był w roku 2004 również za realizację Rządowego Programu – 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich1 (FIO), który powstał w celu pobudzania oraz 

wspierania rozwoju inicjatyw obywatelskich z udziałem sektora organizacji 

pozarządowych.  

Zgodnie z przepisami wyżej wymienionej ustawy, współpraca ta mogła odbywać się 

w szczególności w formach: 

1) zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizacji 

zadań publicznych, na zasadach określonych w ustawie, 

2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i 

współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków, 

                                                 
1  Uchwała Nr 193/2004 Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą 
„Rządowy Program – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”. 
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3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projektów aktów prawnych w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 

4) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym. 

 

Warto również zauważyć, że decentralizacja państwa dokonująca się w Polsce po 

roku 1999 wraz z reformami ustrojowymi, spowodowała procesy przesunięcia zadań 

publicznych z administracji rządowej na szczebel samorządu terytorialnego. Na 

skutek tych procesów pojawiła się konieczność ujednolicenia zasad współpracy. 

Opiera się ona obecnie, zgodnie z przepisami wyżej wymienionej ustawy, na 

następujących zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, 

efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności. 

W odniesieniu do zadań realizowanych przez Departament Pożytku Publicznego - 

odpowiedzialny również za wykonanie Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich (FIO), należy zauważyć, że w obu edycjach przeprowadzonego 

konkursu wzięły udział organizacje realizujące projekty w kilku obszarach, w tym, w 

zakresie zabezpieczenia społecznego, praw i wolności człowieka i obywatela, nauki, 

kultury, edukacji i wychowania. Jednocześnie składane projekty musiały realizować 

jeden z poniższych celów: 

1) wspieranie działań inicjowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie 

realizacji zadań publicznych, 

2) wspieranie rozwoju współpracy pomiędzy sektorem pozarządowym i 

publicznym, 

3) wspieranie działań o charakterze interdyscyplinarnym w zakresie inicjatyw 

obywatelskich. 

Należy również podkreślić, że u podłoża stworzenia Rządowego Programu Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich oraz jego realizacji leżała idea wzmocnienia sektora 

obywatelskiego w Polsce, wypełniającego zadania publiczne również w zakresie 

szeroko pojętej promocji i ochrony zdrowia oraz upowszechniania i ochrony praw 

kobiet. 

 

Wyniki badania organizacji pozarządowych, przeprowadzonego na zlecenie 

Ministerstwa Polityki Społecznej w 2004 roku przez Stowarzyszenie Klon/Jawor 
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wskazują, że 8,2 % organizacji jako najważniejsze pole działania wskazuje ochronę 

zdrowia, a 24 % organizacji wymienia ochronę zdrowia, jako jedno z pól działania. 

 
Zadania pomocy społecznej realizowane były również przez organizacje 

pozarządowe. W Ministerstwie Polityki Społecznej dofinansowywane były w roku 

2004 programy organizacji pozarządowych adresowane do osób bezdomnych. W tej 

grupie osób znajdowały się również bezdomne kobiety w ciąży, samotne matki. 

Niektóre organizacje pozarządowe prowadziły dla takich kobiet domy samotnej matki, 

ośrodki interwencji kryzysowej, punkty poradnictwa. W 2004 roku w ramach 

wspierania organizacji pozarządowych w ich działalności na rzecz bezdomnych 

Ministerstwo Polityki Społecznej przekazało dotację w kwocie 221.000,00 zł dla 

organizacji zajmujących się wspieraniem bezdomnych kobiet w ciąży i samotnie 

wychowujących dzieci.  

Załączona poniżej tabela zawiera wykaz organizacji, którym udzielono wsparcia w 

2004 roku w ramach programu „Bezdomność”. 

 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa projektu Proponowan
a kwota 
dotacji 

1. Stowarzyszenie „AZYL” Na 

Rzecz Pomocy Kobietom i 

Dzieciom Ofiarom Przemocy 

Mam swój kąt 25.000,00

2. Ogólnospołeczna Fundacja dla 

Dzieci Bezdomnych 

BETLEJEMKA 

Pomoc dzieciom i kobietom 

bezdomnym 

15.000,00

3. Małopolska Fundacja – 

„Zdrowa Rodzina” 

Od bezdomności do 

samodzielności 

18.000,00

4. Wspólnota Chleb Życia Wszechstronna pomoc osobom 

bezdomnym ukierunkowana na 

wychodzenia z bezdomności 

35.000,00

5. Stowarzyszenie Pomocy 

„Przytulisko” 

Realizacja programu usługi 

socjalne z zakresu 

przeciwdziałania zjawisku 

bezdomności – prowadzenie 

Ośrodka Interwencji Kryzysowej 

10.000,00
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6. Demokratyczna Unia Kobiet  

Rada Krajowa 

„Wspólny wektor” – opracowanie 

modelu wychodzenia z 

bezdomności kobiet i dzieci (ofiar 

przemocy w rodzinie) oraz 

interdyscyplinarna pomoc osobom 

doświadczającym bezdomności 

36.000,00

 

7. Fundacja Pomocy Samotnej 

Matce „PRO-VITA” 

Działalność Osrodka – Centrum 

„PRO-VITA”. Przeciwdziałanie 

zjawisku bezdomności wśród 

rodzin niepełnych 

22.000,00

8. Stowarzyszenie Przyjaciół Ofiar 

Przemocy w Rodzinie „DOM” 

Kompleksowa pomoc dla 

bezdomnych kobiet z dziećmi 

20.000,00

9. Stowarzyszenie na Rzecz 

Bezdomnych „AGAPE” 

 

Centrum Usług Socjalnych i 

Wsparcia – Zespół Mieszkań 

Chronionych 

40.000,00

  

Ogółem 
 221.000,00
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ROZDZIAŁ IV 

KSZTAŁCENIE I WYCHOWANIE MŁODZIEŻY 
 
„Art. 4. 1. Do programów nauczania szkolnego wprowadza się wiedzę o życiu 

seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa,  

o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej 

prokreacji.” 

 

4.1.Wiedza o życiu seksualnym człowieka 

 

Minister Edukacji Narodowej i Sportu, stosownie do art. 4.1 ustawy z dnia 7 stycznia 

1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności 

przerywania ciąży, zapewnił warunki do realizacji w szkołach programów nauczania 

dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i 

odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz 

metodach i środkach świadomej prokreacji. W podstawie programowej kształcenia 

ogólnego zostały określone treści, które realizowane są w szkołach w ramach zajęć 

edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie (rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 

szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458 z późn. zm.). Sposób nauczania szkolnego oraz zakres 

treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego  

i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz 

metodach i środkach świadomej prokreacji zostały określone w rozporządzeniu 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania 

szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka,  

o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia 

w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych  

w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 1999 r. Nr 67, poz.756  

z późn. zm.).  

Edukacja seksualna w roku 2004 podobnie jak w latach poprzednich realizowana 

była w szkołach w ramach zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. 
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Zajęcia edukacyjne wychowanie do życia w rodzinie były realizowane we wszystkich 

typach szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w tym 

w klasach V i VI szkół podstawowych, w gimnazjach, w szkołach 

ponadgimnazjalnych tj. zasadniczych szkołach zawodowych, liceach 

ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach. Wiedza z zakresu 

seksualności człowieka przekazywana jest w szkołach również na lekcjach biologii, 

godzinach wychowawczych, a także w ramach realizowanych programów 

edukacyjno- profilaktycznych np. „Bądź odpowiedzialny” czy dotyczących profilaktyki 

HIV/AIDS. 

Celem edukacji seksualnej realizowanej w ramach zajęć „Wychowania do życia  

w rodzinie” jest przygotowanie młodzieży do zrozumienia istoty zmian fizycznych  

i psychicznych zachodzących w trakcie rozwoju, zaakceptowania ich oraz 

potraktowania własnej seksualności w pozytywny sposób.  

Realizowana w szkole edukacja seksualna m.in.: 

• ułatwia rozumienie płci przeciwnej i służy budowaniu prawidłowych, lepszych 

relacji rówieśniczych, 

• zaprzecza stereotypom i mitom dotyczącym seksu, upowszechnianym przez 

rówieśników, prasę młodzieżową, inne media, 

• kształtuje przekonania normatywne dotyczące sfery życia seksualnego, 

• wpływa na zmianę postaw wobec „inności”, w tym wobec mniejszości 

seksualnych, uczy tolerancji i otwartości, 

• kształtuje różnorodne umiejętności psychospołeczne, w znaczący sposób 

wpływające na jakość życia ( umiejętność komunikacji, wyrażania uczuć  

i emocji, podejmowania decyzji i przyjmowania za nie odpowiedzialności, 

empatii, radzenia sobie ze stresem i niepowodzeniami, asertywności ). 

 

Treści programowe uwzględniają zapisy wynikające z zobowiązań: Programu 

Ochrony Zdrowia Psychicznego, Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, 

Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Opieki nad Żyjącymi z HIV  

i Chorymi na AIDS, Konwencji o Prawach Dziecka.  

Nauczyciele zobowiązani są do przekazywania uczniom rzetelnej wiedzy, zgodnej  

z najnowszymi osiągnięciami nauki, przekazywanej w sposób wolny od uprzedzeń  
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i stereotypów. Realizacja treści programowych i sposób ich realizacji podlega 

nadzorowi pedagogicznemu i jest monitorowana. 

W roku 2004 w ramach edukacji seksualnej w szkołach był realizowany program 

edukacyjny „Bądź odpowiedzialny – wychowanie do odpowiedzialności  

i partnerstwa w rodzinie”.  

Ze względu na nowatorstwo programu był on realizowany pilotażowo w szkołach 

trzech województw: zachodniopomorskim, dolnośląskim i lubuskim. 

 

Program „Bądź odpowiedzialny- wychowanie do odpowiedzialności i partnerstwa  

w rodzinie” opiera się na treściach programowych określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego, dotyczących wiedzy o życiu seksualnym 

człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, wartości 

rodziny oraz metodach i środkach świadomej prokreacji.  

Cele edukacyjne programu to przyjęcie integralnej wizji osoby, wybór  

i urzeczywistnienie wartości służących osobowemu rozwojowi. Program „Bądź 

odpowiedzialny(...)” ma na celu kształtowanie u uczniów odpowiedzialności za 

podjęte decyzje i uświadomienie wyzwań, jakie przed nimi stawia dorosłe życie oraz 

ewentualnych konsekwencji wczesnej inicjacji seksualnej, przybliżyć rozumienie 

szeroko pojętego partnerstwa w rodzinie i wspólnej odpowiedzialności za dziecko 

obojga rodziców. Program dotyczył takich wartości jak: miłość, małżeństwo, 

rodzicielstwo, a przede wszystkim płodność jako wspólna sprawa kobiety  

i mężczyzny. 

Największą zaletą programu była możliwość osobistego uczestniczenia chłopców  

i dziewcząt w sprawowaniu opieki nad symulatorem niemowlęcia, co pozwoliło 

młodzieży biorącej udział w programie zrozumieć w sposób empiryczny m. In. istotę  

i znaczenie roli matki i ojca. Wywołał on również refleksję na temat konsekwencji 

wynikających z wczesnego rozpoczęcia życia seksualnego i ponoszenia 

odpowiedzialności za jedną z ważniejszych decyzji człowieka - decyzji o posiadaniu 

dziecka. Sprawowanie opieki przez uczniów nad symulatorem niemowlęcia w dniach 

wolnych (sobota - niedziela), dała możliwość uczestniczenia w tym doświadczeniu 

również ich rodzicom. Udział uczniów w programie był dobrowolny, ale wymagał 

zgody rodziców. Jego realizację poprzedziły specjalne szkolenia dla nauczycieli, 

uczniów oraz spotkania z rodzicami.  
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Program spotkał się z dużym zainteresowaniem, skłonił rodziców i dzieci do 

rozmawiania m.in. na temat seksualności tj. temat, którego w domach prawie się nie 

porusza. Wiele szkół i placówek oświatowych (np. domy dziecka, pogotowia 

opiekuńcze itp.) zgłosiło chęć udziału w programie. W roku 2005 przewiduje się 

realizację ww. programu w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  

w województwach: mazowieckim, podlaskim i wielkopolskim. 

 

Problematyka edukacji seksualnej była przedmiotem Ogólnopolskiej Konferencji 

Naukowej „Zagrożenia okresu dorastania” zorganizowanej przez Ministerstwo 

Edukacji Narodowej i Sportu w październiku 2004 roku w Zielonej Górze we 

współpracy z Zakładem Poradnictwa Młodzieżowego i Edukacji Seksualnej 

Uniwersytetu Zielonogórskiego pod patronatem Pani Prezydentowej- Jolanty 

Kwaśniewskiej. Uczestnikami konferencji byli kuratorzy oświaty, wizytatorzy ze 

wszystkich kuratoriów oświaty, dyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych, 

placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz studenci wyższych szkół 

pedagogicznych. 

Podczas konferencji omówiono i dyskutowano m.in. na tematy: 

• Dorastanie – szansa i zagrożenia, 

• Norma i patologia w rozwoju seksualnym dzieci i młodzieży, 

• Ciąża i poród u młodocianych, 

• Dorastanie w dobie HIV, 

• Uwarunkowania środowiskowe rozwoju seksualnego dzieci z dysfunkcjami 

neurologicznymi, 

• Nieletni sprawcy przemocy seksualnej, 

• Poradnictwo jako forma pomocy młodzieży. 

 

W listopadzie 2004 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu zorganizowało 

Konferencję Szkoleniową „Zapobieganie HIV/AIDS w szkole”.  

Głównym celem ww. konferencji było poszerzenie wiedzy wizytatorów na temat 

postaw młodzieży wobec HIV/AIDS oraz seksualnym stylem życia Polaków (ze 

szczególnym uwzględnieniem zachowań młodych ludzi); psychospołecznych 

aspektów epidemii HIV/AIDS i uwrażliwienie na sytuację ucznia żyjącego z HIV/IDS 

lub dotkniętego tym problemem. 
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W konferencji uczestniczyli wizytatorzy z Kuratoriów Oświaty z województw: 

dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, 

śląskiego, mazowieckiego, podlaskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-

mazurskiego oraz zachodniopomorskiego. 

Wizytatorzy uczestniczący w konferencji mieli możliwość wzbogacenia swojej wiedzy 

o: 

• aktualną wiedzę dotyczącą epidemiologicznych aspektów epidemii HIV/AIDS ze 

szczególnym uwzględnieniem kierunków rozwoju epidemii HIV/AIDS  

w Polsce i krajach sąsiadujących oraz ze zwróceniem uwagi na dynamikę 

zakażeń HIV i drogi zakażenia wśród młodych ludzi, a także z aspektami 

psychospołecznymi; 

• podzielenia się refleksjami dotyczącymi stylów życia młodzieży i w zawiązku  

z nimi rozważenia konieczności tworzenia nowych programów profilaktycznych 

w zakresie edukacji seksualnej, ich zawartości merytorycznej (treści, 

umiejętności, postaw );  

• omówienia programów profilaktycznych skierowanych do specyficznych 

środowisk; 

• zaznajomienia się z ryzykiem zakażeń HIV związanym z używaniem środków 

psychoaktywnych i z aktywnością seksualną oraz sposobami zmniejszania 

ryzyka zakażeń; potrzebami dzieci i potrzebami rodzin dotkniętych HIV/AIDS; 

• sformułowania strategii postępowania w konkretnych sytuacjach. 

 

Uczestnicy konferencji otrzymali poradnik metodyczny zawierający m.in. konspekty  

i scenariusze zajęć, przeznaczonych do edukacji młodzieży szkolnej w zakresie: 

„Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drogą płciową” 

 

W grudniu 2004 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu zwiększyło środki 

finansowe dla Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, które 

zostały wykorzystane na zorganizowanie dwóch konferencji szkoleniowych „Problem 

zakażeń HIV i chorych na AIDS w świetle badań epidemiologicznych” w Górowie  

i w Gołdapi dla wizytatorów, dyrektorów szkół i pedagogów z województwa 

warmińsko-mazurskiego.  
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Przygotowanie nauczycieli do realizacji w szkołach zajęć edukacyjnych wychowanie 

do życia w rodzinie odbywa się w szkołach wyższych, w formie studiów 

magisterskich, studiów wyższych zawodowych i studiów podyplomowych. 

Studia magisterskie na kierunku nauki o rodzinie, w ramach których są 

przygotowywani nauczyciele do prowadzenia zajęć wychowanie do życia w rodzinie, 

realizowane są przez Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski. 

Podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie wychowanie do życia w rodzinie  

w roku akademickim 2003/2004 prowadzone były przez 9 szkół wyższych, tj.: 

- Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Gdański, Wyższą Szkołę Humanistyczno- 

Przyrodniczą w Sandomierzu, Akademię Świętokrzyską, Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Akademię Wychowania Fizycznego  

w Katowicach, Politechnikę Radomską. 

W roku akademickim 2004/2005 studia podyplomowe z ww. zakresu realizowane 

były przez 13 uczelni: 

- Wyższą Szkołę Humanistyczno-Przyrodniczą w Sandomierzu, 

- Mazowiecką Wyższą Szkołę Humanistyczno-Pedagogiczną w Łowiczu, 

- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

- Uniwersytet Rzeszowski, 

- Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 

- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 

- Pomorską Akademię Pedagogiczną, 

- Politechnikę Radomską, 

- Szkołę Wyższą Przymierza Rodzin w Warszawie, 

- Szkołę Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku, 

- Akademię Pedagogiczną im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 

- Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Legnicy, 

- Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach. 

 

Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów oraz zasadniczych szkół zawodowych 

mają ponadto możliwość zdobycia kwalifikacji do prowadzenia zajęć edukacyjnych 

wychowanie do życia w rodzinie, uzyskując świadectwo ukończenia kursu 

kwalifikacyjnego.  
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Kursy te odbywają się na zasadach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej  

i Sportu w rozporządzeniu z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu 

tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania 

placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej 

oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom 

zadań doradcy metodycznego (Dz. U. Nr 84, poz. 779). Kursy kwalifikacyjne mogą 

organizować i prowadzić za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

placówki doskonalenia nauczycieli oraz zakłady kształcenia nauczycieli.  

W roku szkolnym 2003/04, kursy kwalifikacyjne z zakresu wychowanie do życia  

w rodzinie prowadzone były przez 35 placówek doskonalenia nauczycieli. 

Realizacja kursu odbywa się na podstawie zatwierdzonego przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania ramowego programu kursu 

kwalifikacyjnego z zakresu zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Kurs 

przygotowuje do prowadzenia zajęć i pracy wychowawczej w zakresie integralnego 

ujęcia ludzkiej płciowości, kształtowania postaw prorodzinnych, podejmowania 

odpowiedzialnych decyzji dotyczących małżeństwa i rodziny, dojrzałego 

funkcjonowania w życiu rodzinnym oraz samodzielnego i pozytywnego działania w 

życiu społecznym i zawodowym. W 250 godzinnym programie zajęć ujęto bloki 

przedmiotowe dotyczące podstaw wychowania do życia w rodzinie (50 godzin), 

zagadnień biomedycznych (60 godzin), zagadnień seksuologii (40 godzin) oraz blok 

psychologiczno – pedagogiczny (60 godzin) i metodyczno – dydaktyczny (40 godzin).  

 

Wykaz programów i podręczników do wychowania do życia w rodzinie 

dopuszczonych do użytku szkolnego jest ogólnie dostępny na stronie internetowej 

Ministerstwa.  

 
W roku 2004 w wykazie obowiązujących podręczników do wychowania do życia  

w rodzinie dokonano tylko jednej zmiany. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej  

i Sportu z 15 maja 2004 r. podręcznik autorstwa Zbigniewa Izdebskiego i Andrzeja 

Jaczewskiego „Kocha, lubi, szanuje. Wychowanie do życia w rodzinie” został 

dopuszczony do użytku szkolnego i wpisany do wykazu podręczników 

przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania wiedzy o społeczeństwie 

(moduł: wychowanie do życia w rodzinie) na poziomie gimnazjum. Poza ww. zmianą 
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nie dokonano innych zmian w wykazie podręczników dopuszczonych do użytku 

szkolnego do wychowania do życia w rodzinie.  

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu w 2004 r. skierowało do wydawców 

edukacyjnych pismo informujące, że rynek edukacyjny nie stwarza możliwości 

wyboru oferowanych przez wydawnictwa podręczników do wychowania do życia  

w rodzinie, które spełniałyby oczekiwania nauczycieli. Jednocześnie zwróciło się do 

wydawców, aby zainteresowali autorów tworzeniem nowych opracowań, 

podręczników do wychowania do życia w rodzinie uwzględniających wiedzę naukową 

i aktualnie obowiązującą podstawę programową. 

 

4.2. Edukacja seksualna obejmująca profilaktykę HIV/AIDS 
 

W roku 2004 Krajowe Centrum ds. AIDS, aby utrzymać sytuację epidemiologiczną na 

obecnym poziomie, podjęło się wielu intensywnych działań prewencyjnych oraz 

działań edukacyjnych dla zróżnicowanych grup odbiorców, o zasięgu: 

• ogólnopolskim – ogółem przeszkolono 2 557 osób, 

• wojewódzkim – ogółem przeszkolono 9 429 osób. 

 

Przeprowadzono szkolenia następujących grup odbiorców: 

• pracowników ochrony zdrowia, 

• osób zajmujących się edukacją dzieci i młodzieży, 

• edukatorów starających się o uzyskanie certyfikatu lub przedłużenie jego 

ważności, organizujących działania profilaktyczne w zakresie HIV/AIDS w różnych 

środowiskach. 
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ROZDZIAŁ V 

PRZERYWANIE CIĄŻY 

 

„Art. 4a. 1. Przerwanie ciąży może być dokonane wyłącznie przez lekarza,  

w przypadku gdy: 

1) ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, 

2) badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże 

prawdopodobieństwo ciężkiego nieodwracalnego upośledzenia płodu albo 

nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, 

3) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu 

zabronionego.” 

 

5.1. Zabiegi przerywania ciąży. 
 

Jeśli ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej albo badania 

prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo 

ciężkiego nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby 

zagrażającej jego życiu, zabieg przerwania ciąży może być przeprowadzony 

wyłącznie w szpitalu. Natomiast w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, że ciąża 

powstała w wyniku czynu zabronionego, może być on dokonywany także  

w warunkach ambulatoryjnych, w tym w gabinetach prywatnych (indywidualnych 

praktykach lekarskich). 

W roku 2004 zarejestrowano 193 zabiegi przerwania ciąży. Jest to 19 zabiegów 

więcej niż w roku poprzednim. W związku z zagrożeniem życia lub zdrowia kobiety 

ciężarnej zarejestrowano 62 wykonanych zabiegów przerwania ciąży. Natomiast  

w konsekwencji wyniku badania prenatalnego zarejestrowano 128 zabiegów.  

W 3 przypadkach przerwanie ciąży dokonano ze względu na fakt, że ciąża była 

wynikiem czynu zabronionego. 

Tabela 10 zawiera dane statystyczne dotyczące zabiegów przerwania ciąży 

dokonanych w ostatnich latach. 
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Tab. 10. Zabiegi przerwania ciąży dokonane w latach 2002 - 2004, według przyczyn. 

 
Przerwania ciąży dokonane zgodnie z ustawą: 

Polska Ogółem z powodu zagrożenia 
życia lub zdrowia 

matki 

z powodu wskazań 
medycznych 

odnoszących się do 
płodu 

w wyniku czynu 
zabronionego 

2002 159 71 82 6 
2003 174 59 112 3 
2004 193 62 128 3 

Źródło: sprawozdania Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej: MZ-24 oraz MZ-29; 
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. 
 

5.2. Działania podejmowane przez organy ścigania. 
 

Innymi przepisami regulującymi warunki dopuszczalności przerywania ciąży jest 

Kodeks karny (Dz. U. z 1997 roku Nr 88, poz. 553 z późn. zm.), który obejmuje 

przepisy odnoszące się do odpowiedzialności karnej za przekroczenie tych 

warunków. Zadania, związane z obowiązkiem wykonywania ustawy, realizowane są 

przez organy ścigania i sprawiedliwości w dwóch obszarach: 

1) ujawnianie i ściganie sprawców nielegalnej aborcji, 

2) prowadzenie szeroko pojętej działalności prewencyjnej na rzecz dziecka i rodziny. 

 

Policja podejmuje działania w przypadkach stwierdzonych przestępstw nielegalnej 

aborcji (czyn określony w art. 152, 153 kk), dzieciobójstwa (art. 149 kk)  

i porzucenia małoletniego (art. 210 kk), ze szczególnym uwzględnieniem 

przypadków, w których nastąpiła śmierć w wyniku porzucenia.  

 

„Art. 149 
Matka, która zabija dziecko w okresie porodu pod wpływem jego przebiegu podlega 
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”  
„Art. 210 
§ 1. Kto wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo osobę 
nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny osobę tę porzuca, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
§ 2 . Jeżeli następstwem czynu jest śmierć osoby określonej w § 1 sprawca podlega 
karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.” 
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Tab. 11. Statystyka przestępstw przeciw życiu - dzieciobójstwo i porzucenie w latach 1990-2004. 
 

Rok Dzieciobójstwo 
Art. 149 kk 

Porzucenie 
Art. 210 § 1 kk 

Porzucenie ze 
skutkiem śmiertelnym

Art. 210 § 2 kk 
1990 50 20 2 
1991 53 36 1 
1992 59 28 0 
1993 56 38 0 
1994 52 53 3 
1995 42 55 4 
1996 44 54 2 
1997 43 77 3 
1998 38 63 4 
1999 31 46 1 
2000 47 71 0 
2001 26 76 0 
2002 28 63 3 
2003 25 86 0 
2004 19 58 1 

 
 
„Art. 152 
§ 1. Kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę z naruszeniem przepisów ustawy, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
§ 2. Tej samej karze podlega, kto udziela kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu 
ciąży z naruszeniem przepisów ustawy lub ją do tego nakłania. 
§ 3. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 lub 2, gdy dziecko poczęte 
osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej, 
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.” 
 
 
Tab. 12. Statystyka przestępstw przeciw życiu - przerywanie ciąży za zgodą kobiety w latach 1999-
2004 
. 

Rok Art. 152 § 1-2 Art. 152 § 3 
1999 92 3 
2000 19 1 
2001 17 0 
2002 200 0 
2003 38 0 
2004 26 0 
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„Art. 153 
§ 1. Kto stosując przemoc wobec kobiety ciężarnej lub w inny sposób bez jej zgody 
przerywa ciążę albo przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza 
kobietę ciężarną do przerwania ciąży, podlega karze pozbawienia wolności od  
6 miesięcy do lat 8. 
§ 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1, gdy dziecko poczęte osiągnęło 
zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej, podlega karze 
pozbawienia wolności od roku do lat 10.” 
 
Tab. 13. Statystyka przestępstw przeciw życiu - przerywanie ciąży bez zgody kobiety w latach 1999-

2004. 
 

Rok Art. 153 § 1 Art. 153 § 2 
1999 2 2 
2000 8 2 
2001 4 0 
2002 10 0 
2003 4 0 
2004 5 0 

 
„Art. 154 
§ 1. Jeżeli następstwem czynu określonego w art. 152 § 1 lub 2 jest śmierć kobiety 
ciężarnej, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 
§ 2. Jeżeli następstwem czynu określonego w art.152 § 3 lub w art. 153 jest śmierć 
kobiety ciężarnej, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.” 
 
Tab. 14. Statystyka przestępstw przeciw życiu - śmierć kobiety jako następstwo aborcji latach 1999-

2004. 
 
 

 

 

 

 

 

 

5.3. Działania podejmowane przez organy wymiaru sprawiedliwości. 
 
Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury kontynuowały w 2004 roku 

działania zmierzające do realizacji przepisów ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku  

o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności 

przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78 z późn. zm.), przy uwzględnieniu zmian 

Rok Art. 154 § 1 i 2 
1999 0 
2000 0 
2001 1 
2002 0 
2003 0 
2004 0 
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wynikających z przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (Dz. 

U. z 1997 roku Nr 88, poz. 553 z późn. zm.). 

W 2004 roku w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury 

zarejestrowano łącznie 98 spraw o przestępstwa objęte zakresem regulacji 

cytowanej ustawy. Liczba takich spraw – w porównaniu z 2003 roku – wzrosła o 9,  

a w porównaniu z 2002 roku – o 29. 

Z podanej liczby 98 zarejestrowanych w minionym roku spraw: 

- w 87 z nich – wszczęto postępowania przygotowawcze, 

- w 11 sprawach – podjęto czynności mające na celu sprawdzenie faktów 

podanych w zawiadomieniach o przestępstwie, bądź czynności procesowe  

w niezbędnym zakresie, w wyniku których – odpowiednio odmówiono wszczęcia 

postępowania przygotowawczego lub wydano decyzję o umorzeniu postępowania 

przed jego wszczęciem. 

 

Podstawę podjęcia czynności w sprawie lub wszczęcia postępowania 

przygotowawczego stanowiły: 

- w 23 sprawach – zawiadomienia placówek służby zdrowia (w tym w 15 sprawach 

– zawiadomienia dyrekcji szpitali, w 6 sprawach – ordynatorów oddziałów 

ginekologiczno-położniczych, w 2 – lekarzy z działów pomocy doraźnej); 

- w 22 sprawach – zawiadomienia osób bliskich dla kobiety ciężarnej o nielegalnym 

przerwaniu przez nią ciąży (w tym w 12 przypadkach – złożone przez męża lub 

byłego męża kobiety ciężarnej, w 9 – przez konkubenta, w 1 – przez rodziców); 

- w 14 przypadkach – zawiadomienia samych kobiet ciężarnych w związku  

z przebytym poronieniem (m.in. mającym związek ze spowodowaniem u nich 

obrażeń ciała lub fizycznym znęcaniem się nad nimi) oraz korzystaniem z racji 

powyższego z opieki medycznej w placówkach służby zdrowia; 

- w 13 przypadkach ustalenia wynikające z innych postępowań, w tym w 12 –  

w sprawach karnych i w 1 – w sprawie rozpatrywanej przez sąd rodzinny; 

- w 8 sprawach – zawiadomienia złożone przez osoby postronne, które 

przypadkowo były świadkami zdarzeń mających związek z nielegalnym 

przerwaniem ciąży; 

- w 3 sprawach – przekazane organom ścigania zawiadomienia anonimowe  

o nielegalnej aborcji w prywatnych klinikach lub gabinetach ginekologicznych; 
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- w pozostałych 15 sprawach – zawiadomienia innych niż wyżej wymienione osób  

i podmiotów (w tym m.in. kuratora sądowego, pracowników izby wytrzeźwień  

o zatrzymaniu kobiety w stanie nietrzeźwości z powikłaniami związanymi z ciążą, 

pracowników miejskiego ośrodka pomocy społecznej czy przedstawicieli 

organizacji społecznych o patologii w rodzinie i trudnej sytuacji kobiet w związku  

z powikłaniami z racji ciąży lub przebytym poronieniem w okolicznościach 

mogących wskazywać na zaistnienie przestępstwa). 

 

Przedmiotem postępowań przygotowawczych wszczętych w 2004 roku łącznie w 87 

sprawach było uzasadnione podejrzenie zaistnienia następujących przestępstw: 

- w 54 sprawach – z art. 152 § 1 kk lub art. 13 § 1 kk w zw. z art. 152 § 1 kk – 

przerwania ciąży za zgodą kobiety ciężarnej, dokonanego z naruszeniem 

przepisów cytowanej ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego  

i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży lub usiłowania dokonania 

wymienionego przestępstwa (62% ogółu wszczętych postępowań w sprawach 

tego rodzaju); 

- w 23 przypadkach – z art. 152 § 2 kk – udzielenia pomocy kobiecie ciężarnej  

w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów wymienionej ustawy lub nakłaniania 

jej do takiego czynu, 

- w 1 przypadku – z art. 152 § 3 kk – dopuszczenia się opisanego wyżej czynu, 

określonego w § 1 i 2 tego przepisu w sytuacji, gdy płód osiągnął zdolność do 

samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej; 

- w 7 przypadkach – z art. 153 § 1 kk – stosowania przemocy wobec kobiety 

ciężarnej lub w inny sposób - bez jej zgody - przerwania ciąży, bądź też 

przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadzenia kobiety ciężarnej do 

przerwania ciąży; 

- w 2 przypadkach – z art. 157a § 1 kk - spowodowania uszkodzenia ciała dziecka 

poczętego lub rozstroju zdrowia zagrażającego jego życiu. 

 

W 2004 roku zakończono w prokuraturach powszechnych merytorycznie 60 

postępowań przygotowawczych toczących się w sprawach o wymienione 

przestępstwa: 

- w 13 z nich skierowano akty oskarżenia do sądów – łącznie przeciwko 18 

oskarżonym, 
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- w 47 sprawach postępowania przygotowawcze umorzono, w tym: 

- w 33 z nich – wobec niepopełnienia czynu lub braku danych dostatecznie 

uzasadniających podejrzenie jego popełnienia (art. 17 § 1 pkt 1 kpk), 

- w 7 z nich – wobec ustalenia, iż czyn nie zawiera ustawowych znamion czynu 

zabronionego (art. 17 § 1 pkt 2 kpk), 

- w 6 sprawach – wobec braku danych dostatecznie uzasadniających 

popełnienie przez podejrzanych zarzucanego im przestępstwa, 

- w 1 sprawie – wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa z art. 152 § 1 k.k. 

 

W 9 sprawach postępowania przygotowawcze zawieszono wobec nieustalenia 

miejsca zamieszkania lub pobytu podejrzanych o popełnienie wyżej wymienionych 

przestępstw. 

 

Postępowania przygotowawcze w 18 dalszych sprawach, wszczętych w 2004 roku, 

pozostają w toku m.in. z uwagi na dokonywanie w nich czynności procesowych 

zmierzających do wszechstronnego ustalenia okoliczności i sposobu dokonania 

przestępstw określonych w rozdziale XIX kodeksu karnego, związanych  

z naruszeniem wymogów ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, 

ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, a także 

czynności zmierzających do ujawnienia sprawców i pociągnięcia ich do 

odpowiedzialności karnej za takie przestępstwa. 

 

Sądy powszechne rozpoznały w 2004 roku łącznie 14 spraw skierowanych przez 

prokuratorów zarówno w minionym roku, jak i w okresie poprzedzającym z aktem 

oskarżenia przeciwko sprawcom przestępstw naruszających wymogi cytowanej 

ustawy.  

W wyniku rozpoznania takich spraw zapadły następujące orzeczenia: 

- w 10-ciu z nich – wyroki skazujące oskarżonych m.in. za przestępstwa z art. 152 

§ 1 kk, art. 152 § 2 kk i z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 152 § 1 kk oraz art. 153 § 1 

k.k. (przerwania ciąży z naruszeniem przepisów cyt. ustawy, usiłowania 

dokonania takich czynów i nakłaniania do ich dokonania, a także stosowania 

przemocy wobec kobiety ciężarnej lub w inny sposób – bez jej zgody – 

przerwania ciąży), 
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- w 2 z nich – sąd postępowanie karne przeciwko 2 sprawcom czynów określonych 

w art. 152b § 1 kk z 1967 roku (przerwania ciąży za zgodą kobiety ciężarnej, 

jednakże z naruszeniem przepisów wymienionej ustawy) warunkowo umorzył, 

wyznaczając im okres próby na 1 rok i zasądzając nawiązkę na rzecz placówki 

opiekuńczej, 

- w 2 przypadkach – wydał wyrok uniewinniający oskarżonych od popełnienia 

zarzucanych im czynów (m.in. odpowiednio z art. 152 § 1 k.k. i art. 153 § 2 k.k.).  

 

W 10-ciu sprawach, w których zapadły wyroki skazujące łącznie 14 oskarżonych za 

wymienione przestępstwa, sąd wymierzył: 

- w odniesieniu do 3 oskarżonych – bezwzględne kary pozbawienia wolności 

(odpowiednio w każdej ze spraw – 25 lat pozbawienia wolności oraz 6 i 3 lata 

pozbawienia wolności); 

- w odniesieniu do 10-ciu oskarżonych– kary od roku do 2 lat pozbawienia wolności 

z warunkowym zawieszeniem ich wykonania tytułem próby na okres od 2 do 5 lat, 

a ponadto stosowne kary grzywny i nawiązki na rzecz instytucji zajmujących się 

ochroną praw dziecka; 

- w odniesieniu do 1 z oskarżonych – karę 12 m-cy ograniczenia wolności,  

z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnie kontrolowanej pracy w wymiarze 20 

godzin w stosunku miesięcznym. 

 

Trzy sprawy, w których w 2004 roku zapadły wyroki orzekające wobec sprawców 

wyżej wymienionych przestępstw bezwzględne kary pozbawienia wolności, 

dotyczyły: 

− pierwsza z nich - działania sprawcy czynu w warunkach art. 148 § 1 k.k. i art. 153 

§ 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. (tj. z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia 

kobiety ciężarnej i spowodowania – poprzez uciskanie rękoma szyi – jej zgonu  

w wyniku zadławienia oraz jednoczesnego doprowadzenia do przerwania ciąży), 

co – przy uwzględnieniu motywacji oskarżonego zasługującej na szczególne 

potępienie – doprowadziło do wymierzenia mu kary 25 lat pozbawienia wolności 

(wyrok sądu w tej sprawie jest prawomocny), 

− druga – działania sprawcy czynu w warunkach art. 197 § 1 k.k. i art. 201 k.k.  

w zw. z art. 11 § 2 k.k. Oskarżony używając przemocy doprowadzał swoją 

małoletnią córkę wielokrotnie do obcowania płciowego, w wyniku czego zaszła 
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ona w ciążę. Ciąża ta, będąca wynikiem wymienionego przestępstwa, została 

następnie przerwana. Sprawca powyższego czynu został skazany przez sąd  

I instancji na karę 9 lat pozbawienia wolności. Na skutek zaskarżenia wyroku 

przez obrońcę oskarżonego, sąd odwoławczy zmniejszył oskarżonemu karę do  

6 lat pozbawienia wolności, 

− trzecia - działania sprawcy w warunkach określonych w art. 13 § 1 k.k. w zw.  

z art. 153 § 1 k.k. (m.in. nakłaniania kobiety ciężarnej do usunięcia ciąży,  

a następnie – po jej odmowie wykonania zabiegu przerwania ciąży – 

spowodowania u niej obrażeń ciała, co przyczyniło się do poronienia). Sąd orzekł 

w tej sprawie wobec oskarżonego karę 3 lat pozbawienia wolności i zasądził na 

rzecz pokrzywdzonej – w związku z wniesionym powództwem cywilnym – 21 tys. 

złotych. 

 

Dwie sprawy, w których zapadły w 2004 roku wyroki uniewinniające, dotyczyły: 

− pierwsza – działania sprawcy wyczerpującego swoim zachowaniem dyspozycję 

art. 207 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 153 § 2 k.k. (znęcania się fizycznego 

i psychicznego nad kobietą ciężarną i usiłowania doprowadzenia przemocą 

wobec niej do przerwania ciąży). Sąd I instancji uniewinnił oskarżonego od 

popełnienia zarzucanego mu czynu uznając, że zebrany w sprawie materiał 

dowodowy nie jest wystarczający do przypisania zarzucanego mu przestępstwa. 

Stanowisko to podzielił również sąd apelacyjny, który po rozpoznaniu sprawy na 

skutek apelacji wniesionej przez oskarżyciela posiłkowego utrzymał zaskarżony 

wyrok w mocy, 

− druga - przerwania ciąży za zgodą kobiety ciężarnej, z naruszeniem przepisów 

ustawy (art. 152 § 1 k.k.). Sąd I instancji uniewinnił lekarza – ginekologa od 

popełnienia zarzucanego mu czynu uznając m.in. za niewiarygodne zeznania 

cierpiącej na chorobę psychiczną pokrzywdzonej. Na skutek apelacji wniesionej 

od powyższego wyroku przez prokuratora sąd apelacyjny uchylił zaskarżony 

wyrok i sprawę przekazał sądowi I instancji do ponownego rozpoznania. 

 

W 12 pozostałych sprawach skierowanych przez prokuratorów zarówno w 2004 roku, 

jak i w okresach poprzedzających z aktami oskarżenia do sądu przeciwko sprawcom 

przestępstw tego rodzaju, postępowania sądowe pozostają w toku. 
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W 8 sprawach skierowanych z aktami oskarżenia sądy nie wyznaczyły do końca 

2004 roku terminu rozprawy. 

W dalszych 47 sprawach prowadzonych w 2004 roku ustalono, iż dokonana w nich 

na szczeblu prokuratur okręgowych i apelacyjnych analiza zgromadzonego materiału 

dowodowego wykazała, że decyzje o umorzeniu wymienionych postępowań na 

wspomnianych wyżej podstawach prawnych zapadały w zdecydowanej większości  

z nich po wszechstronnym wyjaśnieniu przez organ procesowy okoliczności 

zaistnienia zdarzeń będących przedmiotem tych postępowań. Miały one w tych 

sprawach postać samoistnych poronień, obumarcia płodu, powikłań związanych  

z przebiegiem ciąży, stanem zdrowia dziecka poczętego lub stanem zdrowia kobiety 

ciężarnej i innymi okolicznościami związanymi z poczęciem dziecka, nie dającymi 

podstaw do uznania, że zaistniałe zdarzenia nastąpiły na skutek popełnienia 

przestępstwa. 

Wyjaśnienie okoliczności tych zdarzeń miało formę procesową i polegało na zebraniu 

i utrwaleniu dowodów na miejscu zdarzenia lub odnalezienia płodu, zabezpieczeniu 

niezbędnej w wymienionych sprawach dokumentacji lekarskiej, wykonaniu badań 

laboratoryjnych i ekspertyz, zasięgnięciu opinii biegłych lekarzy z zakresu ginekologii 

i położnictwa oraz biegłych innych specjalności, a także na przesłuchaniu 

pokrzywdzonych i ustalonych świadków zdarzeń. 

Nadmienić należy, iż specyfika spraw tego rodzaju, a zwłaszcza charakter zdarzeń  

i okoliczności, w jakich dochodziło do samoistnych poronień czy powikłań 

związanych z ciążą i jej przebiegiem, ujawnionych w wielu przypadkach dopiero na 

etapie specjalistycznych badań lekarskich, przeprowadzonych w toku postępowań 

przygotowawczych, niejednokrotnie nie pozwalały na jednoznaczne określenie 

czasu, miejsca i przyczyn ich zaistnienia oraz na ustalenie ewentualnego 

przyczynienia się osób trzecich do takich zdarzeń. 

Z podanych względów znaczący odsetek spraw stanowią postępowania zakończone 

ich umorzeniem, przy przyjęciu wymienionych wyżej podstaw prawnych takich 

decyzji. 

Dodać należy, iż były one przedmiotem badań aktowych w ramach nadzoru 

służbowego sprawowanego przez prokuratorów nadrzędnych. W wyniku 

powyższego: 

- w jednej ze spraw końcową decyzją merytoryczną (umorzenie postępowania 

przygotowawczego wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa z art. 152 § 1 k.k. – 
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nielegalnego przerwania ciąży i wobec braku danych dostatecznie 

uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 152 § 2 k.k. – 

pomocy w nielegalnym przerwaniu ciąży) oceniono jako przedwczesną i zlecono 

prokuratorowi podjęcie śledztwa w trybie art. 327 § 1 k.p.k. oraz dokonanie 

zakreślonych czynności procesowych, 

- w czterech dalszych sprawach – postanowienia o umorzeniu postępowań 

przygotowawczych uznano również za przedwczesne i zlecono w nich 

przeprowadzenie na podstawie art. 327 § 3 k.p.k. wskazanych przez prokuratora 

nadrzędnego czynności, zmierzających do wyjaśnienia pozostałych okoliczności 

zdarzeń będących przedmiotem tych postępowań (odpowiednio z art. 152 § 2 

k.k., art. 153 § 1 k.k. i art. 157a § 1 k.k.) oraz - w zależności od ich wyniku – 

ewentualne podjęcie na nowo umorzonych śledztw. 

 

Reasumując, należy stwierdzić, że przedstawione w niniejszej informacji dane 

dotyczące liczby spraw zarejestrowanych w prokuraturach powszechnych, rodzaju 

podjętych końcowych decyzji merytorycznych oraz treści zapadłych wyroków 

sądowych nie pozwalają na sformułowanie jednoznacznych ocen zarówno co do 

skali zjawiska, jak i wniosków w zakresie skuteczności ustawy z dnia 7 stycznia 1993 

roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności 

przerywania ciąży oraz uregulowań zawartych w obowiązującym kodeksie karnym  

w ograniczaniu rozmiarów nielegalnej aborcji i jej skutków społecznych. 

 

5.4. Działania podejmowane przez rzeczników odpowiedzialności 
zawodowej lekarzy i okręgowe sądy lekarskie. 

 

Istotny instrument ochrony praw pacjentów stanowią również przepisy określające 

obowiązki i uprawnienia samorządów zawodów medycznych. Zgodnie z ustawą  

z dnia 17 maja 1989 roku o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30 poz. 158, z późn. zm.), 

postępowanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy, prowadzi 

okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej. Poniżej prezentujemy dane na 

temat spraw rozpatrywanych w związku z opieką nad ciężarną i okołoporodową,  

z uwzględnieniem badań genetycznych płodów i zabiegów przerywania ciąży, które 

na potrzeby sprawozdania przekazali okręgowi rzecznicy odpowiedzialności 

zawodowej.  
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Tab. 15. Sprawy rozpatrywane przez rzeczników odpowiedzialności zawodowej lekarzy w latach 2002 
- 2004. 
 

Liczba spraw rozpatrywanych w latach 2002 - 2004 przez Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności 
Zawodowej dotyczących: 

opieki na ciężarną opieki okołoporodowej badań genetycznych 
płodu Przerywania ciąży 
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2002 41 25 3 1 84 48 6 3 3 2 - 1 3 1 2 - 

2003 58 44 1 1 126 50 5 5 - - - - 6 - 2 - 

2004 40 23 1 1 74 39 7 6  - - - 1    

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej 
 

Analiza powyższej tabeli wskazuje, iż ogólna liczba spraw rozpatrywanych  

w roku 2004 przez rzeczników odpowiedzialności zawodowej w związku z opieką na 

kobietą ciężarną, opieką okołoporodową i przerywaniem ciąży znaczącą spadła  

w porównaniu z rokiem 2003: z 58 spraw dotyczących opieki nad ciężarna w 2003 

roku do 40 w 2004 i odpowiednio z 126 spraw dotyczących opieki okołoporodowej do 

74. Natomiast nie prowadzono żadnej sprawy w związku z badaniami genetycznymi 

płodu i tylko jedną w związku z przerwaniem ciąży. 

 

Zamieszczona poniżej tabela nr 16 przedstawia postępowania prowadzone  

w latach 2002 - 2004 przez okręgowe sądy lekarskie. 

 
Tab. 16. Postępowania prowadzone w latach 2002 - 2004 przez okręgowe sądy lekarskie. 
 

Liczba spraw rozpatrywanych w latach 2002 - 2004 przez Okręgowe Sądy Lekarskie dotyczących: 

opieki nad ciężarną opieki okołoporodowej badań genetycznych 
płodu Przerywania ciąży 

Lata Ogółem Z czego 
ukarani ogółem Z czego 

ukarani Ogółem Z czego 
ukarani ogółem Z czego 

ukarani 

2002 3 3 15 9 0 0 4 4 

2003 15 8 16 
8/ 
1  

w toku 
0 0 2 2 

2004 16 7 16 12 0 0 0 0 
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W stosunku do roku 2003 w roku 2004 zarówno liczba rozpatrywanych przez 

okręgowe sądy lekarskie spraw dotyczących opieki nad ciężarną, jak i liczba spraw 

związanych z opieką okołoporodową utrzymywała się na zbliżonym poziomie. 

Natomiast, zarówno w 2003 jak i 2004 roku, okręgowe sądy lekarskie nie 

rozpatrywały żadnych spraw związanych z badaniami genetycznymi płodu. Nie 

rozpatrywano również żadnej sprawy dotyczącej zabiegów przerywania ciąży. 

 

W roku 2004 liczba dzieci pozostawionych w szpitalu z przyczyn niezdrowotnych 

wyniosła 1 012. Najwięcej odnotowano w województwie śląskim - 173, mazowieckim 

– 151, dolnośląskim – 106 oraz łódzkim – 100. najmniejsza liczba dotyczyła 

województw: świętokrzyskiego – 16, podlaskiego – 18, podkarpackiego – 19.  

 

5.5. Działania podejmowane przez Biuro Praw Pacjenta 
 
W dniu 1 stycznia 2002 roku Minister Zdrowia powołał zarządzeniem z dnia  

28 grudnia 2001 r. Biuro Praw Pacjenta, jako jednostkę budżetową Ministra Zdrowia. 

Zadania Biura zostały ustalone zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 

2001 r. w sprawie utworzenia Biura Praw Pacjenta (Dz. Urz. MZ. z 2001 r. Nr 13, 

poz. 83) oraz zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2002 roku, 

zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia Biura Praw Pacjenta (Dz. Urz. MZ. 

z 2002 r. Nr 3, poz. 13). 

  

Do zadań Biura należy w szczególności: 

1) monitorowanie przestrzegania przez zakłady opieki zdrowotnej praw pacjenta,  

o których mowa w Rozdziale 1a - Prawa pacjenta, ustawy z dnia 30 sierpnia 

1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn zm.),  

2) przyjmowanie, rozpatrywanie oraz udzielenie odpowiedzi na pytania i skargi 

wpływające od pacjentów do Ministra Zdrowia dotyczących działalności 

świadczeniodawców działających w ramach kontraktów zwartych  

z Wojewódzkim Oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia,  

3) zapewnienie pacjentom dostępu do poradnictwa i informacji prawnej  

w zakresie przepisów prawa medycznego,  
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4) współpraca z konsultantami krajowymi na rzecz nadzoru nad jakością usług 

medycznych w celu wydania opinii o stosowanym postępowaniu 

diagnostycznym i leczniczym zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej,  

5) współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz praw 

pacjenta w celu udzielenia pomocy poszkodowanym pacjentom,  

6) współpraca z : 

a) Rzecznikiem Praw Obywatelskich, 

b) osobami pełniącymi funkcję Rzecznika Praw Pacjenta przy Wojewódzkich 

Oddziałach NFZ, 

c) Rzecznikami Odpowiedzialności Zawodowej w Izbach Lekarskich, 

d) Rzecznikami Odpowiedzialności Zawodowej w Izbach Pielęgniarskich, 

e) organami założycielskimi jednostek ochrony zdrowia, 

f) organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie przestrzegania 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej praw pacjenta. 

7) współpraca z lekarzami i konsultantami wojewódzkimi na terenie całego kraju  

w celu uzyskania opinii lekarskiej, o stosowanym postępowaniu 

diagnostycznym i leczniczym zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej,  

8) realizacja innych zadań zleconych przez Ministra Zdrowia.  

W 2004 roku w Biurze Praw Pacjenta zarejestrowano 59 spraw związanych z kobietą 

w okresie ciąży, porodem i połogiem. Sprawy zgłoszono drogą telefoniczną, a także 

pisemną.  

 

Przedmiotem tych spraw były: 

 

1. Zgony noworodków – ilość spraw: 10 

 

Informacje, jakich Biuro udzieliło pacjentkom:  

 

 udzielanie porad prawnych z zakresu prawa medycznego, w szczególności 

dotyczące procedury dochodzenia roszczeń od świadczeniodawców (placówek 

ochrony zdrowia); 
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 wyjaśnienia procedury składania skargi do Okręgowych Rzeczników 

Odpowiedzialności Zawodowej w przypadku podejrzenia popełnienia błędu 

medycznego lub zaniedbań.  

 

Działania podjęte przez Biuro Praw Pacjenta: 

 

 występowanie do Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej 

Lekarzy, o udostępnienie informacji w związku z prowadzonym postępowaniem 

wyjaśniającym w danej sprawie; 

 pisemne zapytania do Konsultantów Krajowych lub Wojewódzkich z zakresu 

położnictwa, ginekologii i neonatologii; 

 przekazanie sprawy, wraz z uzasadnieniem do Okręgowych Rzeczników 

Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy; 

 

2. Uszkodzenia okołoporodowe – ilość spraw: 27 
 

Informacje, jakich udzieliło Biuro pacjentkom:  

 

 porady prawne z zakresu prawa medycznego, w szczególności dotyczące 

procedury dochodzenia roszczeń od świadczeniodawców; 

 informacje dotyczące procedury ugodowego zakończenia sporu ze 

świadczeniodawcą; 

 wyjaśnienia procedury składania skargi do właściwego Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy, w przypadku podejrzenia popełnienia 

błędu medycznego lub zaniedbań. 

 

Działania podjęte przez Biuro Praw Pacjenta: 

 

 pisemne zapytania do Konsultantów Krajowych lub Wojewódzkich z zakresu 

położnictwa, ginekologii i neonatologii. 

 wystąpienia do Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej 

Lekarzy, o udostępnienie informacji w związku z prowadzonym postępowaniem 

wyjaśniającym w danej sprawie; 
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3. Zaniedbania w opiece nad pacjentką będącą w okresie połogu – ilość 
spraw: 7 

 

Informacje, jakich udzieliło Biuro pacjentkom:  

 

 wyjaśnienia procedury składania skargi do właściwego Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy w przypadku podejrzenia popełnienia 

błędu medycznego lub zaniedbań; 

 wyjaśnienia procedury składania skargi do właściwego Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w przypadku 

podejrzenia zaniedbań; 

 informacje dotyczące procedury ugodowego zakończenia sporu ze 

świadczeniodawcą. 

Działania podjęte przez Biuro Praw Pacjenta: 

 

 wystąpienia do Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej 

Lekarzy, o udostępnienie informacji w związku z prowadzonym postępowaniem 

wyjaśniającym w danej sprawie; 

 zawiadomienie Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych  

o wystąpieniu np.: przypadków posocznicy lub zakażenia gronkowcem 

złocistym; 

 wystąpienia pisemne do świadczeniodawców w celu wyjaśnienia zaistniałej 

sytuacji. 

  

4. Zgon kobiety będącej w okresie połogu – ilość spraw: 1 
 

Informacje, jakich udzieliło Biuro pacjentkom:  

 

 informacje dotyczące procedury składania zawiadomienia do Prokuratury 

Rejonowej w związku z zaistniałą sytuacją. 

 

Działania podjęte przez Biuro Praw Pacjenta: 

 

 brak. 
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5. Nieprawidłowo prowadzona ciąża – ilość spraw: 8 
 

Informacje, jakich udzieliło Biuro pacjentkom:  

 

 porady prawne z zakresu prawa medycznego, w szczególności dotyczące 

uprawnień np.: ilości przysługujących badań USG i innych badań kobietom w 

ciąży;  

 porady prawne z zakresu prawa medycznego, w szczególności dotyczące 

dochodzenia roszczeń (na drodze cywilnej), np.: nie wykrycie lub też nie 

poinformowanie o wadach wrodzonych lub genetycznych płodu;  

 wyjaśnienia procedury składania skargi do właściwego Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy w przypadku podejrzenia popełnienia 

błędu medycznego lub zaniedbań; 

 informowanie o prawie do zmiany lekarza w przypadku ograniczonego zaufania; 

 informowanie o możliwości wystąpienia (przez pacjentkę) do świadczeniodawcy 

w celu wyjaśnienia sprawy. 

 

Działania podjęte przez Biuro Praw Pacjenta: 

 

 pisemne zapytania do Konsultantów Krajowych lub Wojewódzkich z zakresu 

położnictwa i ginekologii; 

 wystąpienia do Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej 

Lekarzy, o udostępnienie informacji w związku z prowadzonym postępowaniem 

wyjaśniającym w danej sprawie; 

 interwencje u świadczeniodawcy (odmowa wystawienia skierowania na 

badania, kobiecie będącej w okresie ciąży). 

 

6. Utrudnienia w dostępie do badań prenatalnych – ilość spraw: 6 
 

Informacje, jakich udzieliło Biuro pacjentkom:  

 

 porady prawne z zakresu prawa medycznego, w szczególności dotyczące 

kryteriów kierowania na badania prenatalne; 

 informowanie o prawie do zmiany lekarza w przypadku ograniczonego zaufania. 
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Działania podjęte przez Biuro Praw Pacjenta: 

 

 interwencje w Oddziałach Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia; 

 interwencje u świadczeniodawców. 

 

Do najczęściej rejestrowanych informacji o nieprzestrzeganiu praw 
przedmiotowej grupy pacjentek można zaliczyć: 
 

1) prawo do poszanowania intymności i godności osobistej, w trakcie udzielania 

świadczeń zdrowotnych (w szczególności w czasie leczenia szpitalnego); 

2) prawo do rzetelnej informacji o stanie zdrowia pacjentki, brak informacji  

o ewentualnych komplikacjach w związku ze stwierdzeniem ciąży wysokiego 

ryzyka; 

3) prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wiedzy medycznej 

(ograniczona dostępność do badań prenatalnych i badań USG); 

4) prawo do wyrażania świadomej zgody na interwencje medyczne; 

5) prawo do wglądu w dokumentacje medyczną (na podstawie zgłoszeń do Biura 

Praw Pacjenta można wywnioskować, iż utrudniony dostęp do w/w 

dokumentacji ma miejsce najczęściej w dwóch przypadkach: zgon noworodka, 

uszkodzenie okołoporodowe). 

 

Wśród innych spraw zgłaszanych do Biura Praw Pacjenta podkreślenia 
wymagają: 

 

 odradzanie przez lekarzy, kobietom poddania się badaniom prenatalnym, 

informując tylko o ujemnych skutkach tego rodzaju badań (zagrożenia dla 

płodu), odmowa wystawienia skierowania (nawet w przypadkach uzasadnionych 

wskazaniami medycznymi), brak informacji o rodzajach w/w badań; 

 nieprawidłowe odczytywanie badań USG, w przypadku wystąpienia wątpliwości, 

co do prawidłowego przebiegu ciąży, nie kierowanie na konsultację u innego 

specjalisty lub nie kierowanie do placówki dysponującej nowoczesnym sprzętem 

medycznym; 

 nieinformowanie pacjentek o możliwości przeprowadzenia zabiegów 

operacyjnych w łonie matki; 
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 nierespektowanie wskazań lekarza prowadzącego ciążę przez personel 

medyczny (wskazań opisanych w skierowaniu lub wynikających bezpośrednio  

z karty przebiegu ciąży), brak zdecydowanych działań medycznych w sytuacji, 

gdy powinno być wykonane cesarskie cięcie (konsekwencje np.: uszkodzenia 

okołoporodowe wymagające długotrwałej i bolesnej rehabilitacji, zgony 

noworodków, powikłania okołoporodowe u kobiet). 

 

 

Wszystkie osoby zgłaszające się w w/w sprawach do Biura Praw Pacjenta, otrzymały 

wyczerpujące informacje oraz porady prawne z zakresu przepisów prawa 

medycznego, zgodnie z zadaniami nałożonymi na Biuro. 

 


