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STRESZCZENIE 
 

W roku 2005 postanowienia 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.) były realizowane przez działy administracji rządowej: oświatę i wychowanie, 

pracę, sprawiedliwość oraz zdrowie we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

kościołami.  

Realizacja postanowień ustawy jest wieloaspektowa, obejmuje m. in. różne aspekty 

świadomego rodzicielstwa, stwarzanie warunków sprzyjających podejmowaniu 

odpowiedzialnych decyzji o posiadaniu potomstwa oraz zapewnienia wszechstronnej opieki 

zdrowotnej zarówno kobietom w okresie ciąży, porodu i połogu, jak i płodowi w okresie jego 

rozwoju oraz dziecku. 

Z dużą ostrożnością można stwierdzić, że negatywne zjawisko spadku liczby urodzeń, 

występujące w latach 1984 – 2003, zostało zahamowane. W 2004 roku po raz pierwszy od 

ponad dwudziestu lat odnotowano wzrost liczby urodzeń, urodziło się wówczas ogółem 

357 884 dzieci. W 2005 ponownie odnotowano jego wzrost, urodziło się ogółem 366 095 

dzieci, a więc o 8 211 więcej. Jednak nie jest on znaczący stąd nadal obserwujemy  

w Polsce ujemny przyrost naturalny utrzymujący się w roku 2005 na poziomie 0,4‰. Dla 

porównania, w 1983 – szczytowym roku wyżu demograficznego w Polsce urodziło się 

ogółem 724 tys. dzieci. 

Pozytywnym zjawiskiem jest to, że z roku na rok maleje wskaźnik martwych urodzeń (od 

6,2‰ w 1999 roku do 4,9‰ w 2004 roku i 4,7‰ w 2005 roku).  

W roku 2005 zanotowano również dalszy spadek współczynnika umieralności 

okołoporodowej, który wyniósł 8,0‰ (od 10,8‰ w 1999 r. do 8,5‰ w 2004 r.). Także 

współczynnik zgonów niemowląt w pierwszym roku życia wykazuje stałą tendencję 

spadkową, od 8,8‰ w 1999 roku do 6,4‰ w 2005 roku (6,8‰ w 2004 roku).  

Analizując wstępne dane na temat zgonów matek należy zauważyć, że wskaźnik zgonów 

matek liczony na 100 000 żywych urodzeń utrzymywał się na zbliżonym poziomie  

w stosunku do roku ubiegłego i wyniósł niespełna 6,6‰ (6,5‰ w 2004 roku). Jednakże są to 

dane wstępne, dokładne dane GUS na ten temat dostępne będą pod koniec bieżącego roku, 

jako że analiza tego zjawiska wymaga wnikliwego prześledzenia przebiegu wszystkich 

zdarzeń związanych ze zgonem kobiety oraz okoliczności jemu towarzyszących.  

W roku 2005 z budżetu Ministra Zdrowia finansowane były programy polityki zdrowotnej 

państwa, mające istotne znaczenie dla poprawy stanu zdrowia populacji polskiej. Szereg  
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z nich odnosił się do zagadnień z zakresu „szerokiej opieki nad matką i dzieckiem”.  

W szczególności były to: 
 program badań przesiewowych noworodków w Polsce, 

 program szczepień ochronnych, 

 program samowystarczalności Polski w zakresie zaopatrzenia w bezpieczną krew, jej 

składniki i preparaty krwiopochodne, 

 program leczenia antyretrowirusowego osób żyjących z HIV w Polsce, 

 program ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu.  

 

Powyższe programy dotyczą wielu istotnych, z punktu widzenia zdrowia publicznego, 

aspektów zdrowotnych.  

Natomiast w inicjowanej i organizowanej działalności oświatowo-zdrowotnej, Główny 

Inspektor Sanitarny realizował w 2005 roku następujące programy i akcje w zakresie 

zapobiegania zaburzeniom zdrowotnym kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu oraz  

w zakresie promowania zdrowia najmłodszej populacji: 

 Program Profilaktyki Wad Cewy Nerwowej, 

 akcja pn. „Niech Każda Matka i Dziecko Będą Najważniejsi”, 

 kampanie antynikotynowe w różnej formie. 

 

 

Większość wymienionych wyżej programów była kontynuacją z lat poprzednich.  

 

Opieka zdrowotna nad kobietami w ciąży w roku 2005 zapewniana była, podobnie jak  

w latach ubiegłych, w ramach następujących kontraktów zawartych przez wojewódzkie 

oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia: 

 podstawowa opieka zdrowotna - w ramach kontraktów lekarzy rodzinnych, 

 ambulatoryjne lecznictwo specjalistyczne - porady w poradniach ginekologiczno- 

położniczych, 

 lecznictwo szpitalne dla przypadków wymagających hospitalizacji (oddziały 

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

 leczenie niepłodności - kobiecej i męskiej realizowane było w ramach świadczeń  

w zakresie endokrynologii ginekologicznej i ginekologii, 

 planowanie rodziny, 

 badania prenatalne i poradnictwo genetyczne. 
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 szkoły rodzenia.  

 

W 2005 roku wykonano 4 034 inwazyjnych badań prenatalnych (o 614 więcej niż w roku 

2004) oraz udzielono 18 812 porad genetycznych (o 649 więcej niż w roku 2004).  

W rezultacie przeprowadzonych badań stwierdzono 481 patologii płodu (o 239 więcej niż  

w roku 2004).  

 

Odnosząc się do kwestii zabiegów przerywania ciąży, należy zauważyć, że w 2005 roku 

zarejestrowano 225 przypadków przerywania ciąży, o 32 zabiegi więcej niż w roku 

poprzednim. W związku z zagrożeniem życia lub zdrowia kobiety ciężarnej przeprowadzono 

54 zabiegi, natomiast ze względu na wynik badania prenatalnego świadczący o ciężkim  

i nieodwracalnym uszkodzeniu płodu bądź o nieuleczalnej chorobie zagrażającej jego życiu 

wykonano - 168 zabiegów. W 3 przypadkach przerwania ciąży dokonano ze względu na fakt, 

że była ona wynikiem czynu zabronionego. Przedstawione w sprawozdaniu dane dotyczą 

zabiegów przerywania ciąży przeprowadzonych zgodnie z prawem i zarejestrowanych  

w oficjalnych statystykach. 
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Wstęp 

 
Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonywania w roku 2005 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 corocznej oceny wykonywania postanowień ustawy, w postaci 

sprawozdania, wynika z art. 9 ustawy, zgodnie z którym każdego roku Rada Ministrów 

przekłada je Sejmowi.  

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.”. 

 

Przepisy ustawy mają na celu zapewnienie kobietom, płodom i noworodkom optymalnych 

warunków zdrowotnych, a także innych warunków sprzyjających podejmowaniu przez 

kobiety decyzji o posiadaniu potomstwa, poprzez stworzenie systemu edukacji, szeroką gamę 

świadczeń zdrowotnych, socjalnych i prawnych. 
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Sprawozdanie Rady Ministrów za rok 2005 przygotowano na podstawie informacji, danych 

statystycznych, uwag i opinii uzyskanych od:  

 Ministra Zdrowia  

 Ministra Polityki Społecznej (obecnie Minister Pracy i Polityki Społecznej) 

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

 Ministra Sprawiedliwości oraz Prokuratora Krajowego 

 Głównego Inspektora Sanitarnego 

 Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

 Rządowego Centrum Legislacji 

 Pełnomocnika Rządu ds. Rodziny 

 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 

 Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 Konsultanta Krajowego w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii. 

 

Dane statystyczne wykorzystane w sprawozdaniu udostępnione zostały m. in. przez Instytut 

Matki i Dziecka, Państwowy Zakład Higieny, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 

Zdrowia, Główny Urząd Statystyczny oraz przez okręgowych rzeczników odpowiedzialności 

zawodowej i okręgowych sądów lekarskich oraz innych.  

 
 
Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski  
 
Rozwój demograficzny Polski w 2005 roku nie uległ istotnym zmianom w stosunku do trendów 

obserwowanych w latach 90-tych oraz pierwszych lat tego stulecia. Był to już siódmy kolejny 

rok, w którym odnotowano ubytek rzeczywisty ludności, a jednocześnie czwarty, w którym 

wystąpił ujemny przyrost naturalny. W latach 1999-2005, w wyniku niskiego przyrostu 

naturalnego oraz ujemnego salda migracji zagranicznych, liczba ludności Polski zmniejszyła się 

o 120 tys. osób (emigrację młodzieży w 2005 roku potraktowano tu jako zjawisko tymczasowe). 
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W końcu 2005 roku liczba ludności Polski wynosiła 38 157 tys. osób, tj. o 17 tys. mniej niż  

w końcu 2004. Pod względem liczby ludności Polska znajduje się na 30 miejscu wśród krajów 

świata i na 8 w Europie. 

 

Wyk. 1 Ruch naturalny ludności w latach 1989-2005 

 

Bezpośrednią przyczyną zmniejszania się liczby ludności jest – obserwowany od 1984 roku – 

spadek liczby urodzeń przy praktycznie nie zmieniającej się umieralności. Od 1993 roku 

urodzenia kształtowały się na poziomie poniżej 500 tys., a od 1998 roku – poniżej 400 tys. Jako 

pozytywne zjawisko należy odnotować, że już drugi z kolei rok liczba urodzeń wzrasta. 

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 3,9 tys. więcej osób niż urodziło się (w 2004 roku ujemny przyrost naturalny 

wyniósł minus 7,4 tys.). 

Urodzenia 

W 2005 roku urodziło się ogółem 366 095 dzieci, tj. o ponad 8 tys. więcej w stosunku do 2004 

roku (ogółem 357 884 dzieci), ale jednocześnie jest to o ok. 1/3 mniej niż w 1990 roku i połowę 

mniej niż w 1983 roku, który był szczytowym rokiem ostatniego wyżu demograficznego 

(urodziło się wówczas 724 tys. dzieci). 

W 2005 roku współczynnik urodzeń wyniósł 9,6‰ (w 2004 roku - 9,3‰). Zmniejszanie się 

liczby urodzeń w latach ubiegłych dotyczyło zarówno rodzin zamieszkałych w miastach, jak  

i rodzin wiejskich, ale natężenie urodzeń na wsi jest w dalszym ciągu wyższe niż w mieście. Dla 
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porównania w 2005 roku współczynnik urodzeń na wsi wynosił 10,3‰ a w mieście 9,0‰  

(w 2004 roku – odpowiednio 10,2‰ i 8,8‰).  

Najniższy od ponad 50 lat współczynnik dzietności odnotowano w 2003 roku – wyniósł on 

wówczas 1,22 a w 2004 roku nastąpił minimalny wzrost – do poziomu 1,23. W 2005 roku – 

odnotowano kolejny wzrost do 1,24 (w miastach poziom dzietności kształtuje się na 

wysokości 1,15, a wśród ludności wiejskiej 1,40). Pożądanym zjawiskiem byłoby osiągnięcie 

przedmiotowego współczynnika na poziomie 2,1-2,15, tj. kiedy w danym roku na jedną 

kobietę w wieku 15-49 lat przypada średnio 2 dzieci.  

W dalszym ciągu na dzietność kobiet największy wpływ ma liczba zawieranych związków 

małżeńskich. Zdecydowana większość dzieci (82%) rodzi się w rodzinach tworzonych przez 

prawnie zawarte związki małżeńskie – w początkowych latach trwania małżeństwa (37% 

spośród nich to małżeństwa o niespełna dwuletnim stażu). Jednakże z ankietowych badań 

rodzin wynika, że model rodziny polskiej stopniowo upodabnia się do wzorców 

zachodnioeuropejskich, nie należy więc oczekiwać powrotu do wysokiej dzietności. 

 

Wyk. 2 Współczynniki dzietności w latach 1990-2005 

 

Jednocześnie, w latach 90-tych nastąpiło przesunięcie najwyższej płodności kobiet z grupy 

wieku 20-24 lata do grupy 25-29 lat. Powodem takiej sytuacji jest wybór, jakiego coraz częściej 

dokonują ludzie młodzi decydując się najpierw na osiągnięcie określonego poziomu 
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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 ponad czterokrotnie wzrósł odsetek matek z wykształceniem wyższym  

(z 6% do ok. 26%), natomiast istotnie zmniejszył się odsetek kobiet z wykształceniem 

podstawowym i bez wykształcenia (z 19% do 11%). 

Mediana wieku kobiet, które w 2005 roku urodziły dziecko to prawie 27,5 lat, tj. o ponad 1 rok 

wyższa niż obserwowana w latach 90-tych, natomiast mediana wieku kobiet rodzących pierwsze 

dziecko wzrosła o 2 lata – do 25 lat (wartość mediany wyznacza wiek, którego połowa populacji 

– w tym przypadku populacja kobiet, które urodziły dziecko – jeszcze nie osiągnęła, a druga 

połowa już przekroczyła). 

Umieralność 

Corocznie zmniejsza się liczba zgonów niemowląt, w 2005 roku zmarło ok. 2,3 tys. dzieci  

w wieku poniżej 1 roku, czyli o około 0,1 tys. mniej niż w 2004 roku i ponad 4-krotnie mniej niż  

w 1990 roku Współczynnik zgonów niemowląt ukształtował się na poziomie 6,4‰ (w 2004 

roku – 6,8‰). 

 

Wyk. 3 Współczynnik zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych w latach 1950-2005  

 
 

Z ogólnej liczby zmarłych niemowląt ponad połowa dzieci (53%) umiera w okresie pierwszego 

tygodnia, a kolejne 17% – przed ukończeniem pierwszego miesiąca życia. W dalszym ciągu 

najczęstszą przyczyną zgonów niemowląt (prawie 54%) są stany chorobowe powstające  
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w okresie okołoporodowym, czyli w trakcie trwania ciąży i w okresie pierwszych 6 dni życia 

noworodka. Drugą w kolejności przyczyną zgonów (prawie 34% przypadków) są wady rozwojowe 

wrodzone, a pozostałe zgony są powodowane chorobami nabytymi w okresie niemowlęcym lub 

urazami. 

Jednocześnie w 2005 roku współczynnik umieralności okołoporodowej (urodzenia martwe  

i zgony niemowląt w wieku 0-6 dni na 1000 urodzeń żywych i martwych) wyniósł 8,0‰. 

Podobnie, jak ogólny współczynnik zgonów niemowląt, wykazuje on tendencję spadkową. Dla 

porównania w 2000 roku wyniósł 9,7‰, a od początku lat 90-tych, kiedy kształtował się na 

poziomie 19,5‰, odnotowano jego spadek o ponad połowę. 

Obserwowana w latach 90-tych stała poprawa sytuacji w zakresie umieralności w pozytywny 

sposób wpływa na długość trwania życia Polaków.  

W stosunku do 1990 roku trwanie życia mężczyzn wydłużyło się o 4,3 roku, zaś kobiet o 3,9 

roku. W porównaniu z czołówką krajów europejskich wiek dożywania Polaków jest jednak 

krótszy o 4-5 lat dla kobiet i o ok. 6-7 lat dla mężczyzn. 

Nadal również utrzymuje się duża różnica między trwaniem życia mężczyzn i kobiet – prawie 

9 lat, podczas gdy średnia europejska wynosi 4-5 lat.  

 

Wyk. 4 Przeciętne trwanie życia w latach 1950-2005 
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Struktura płci i wieku ludności 

W ogólnej liczbie 38 173 835 osób z końca 2005 roku – kobiety stanowiły prawie 52% ogółu 

ludności (19 703 582 kobiety i 18 470 253 mężczyzn); na 100 mężczyzn przypadało 107 kobiet 

(wśród ludności miejskiej 111, na obszarach wiejskich 101).  

Rezultatem przemian demograficznych jest gwałtowne zmniejszanie się liczby dzieci  

i młodzieży (0-17 lat), ich udział w ogólnej liczbie ludności obniżył się do niespełna 21%  

(z prawie 30% w 1990 roku); dzieci w wieku poniżej 15 lat stanowią obecnie niewiele ponad 

16% ogólnej populacji wobec prawie 25% w 1990 roku  

W porównaniu z innymi krajami europejskimi ludność Polski jest nadal młoda (w sensie 

demograficznym), jednakże mediana wieku zwiększa się z każdym rokiem. W połowie lat 90-

tych statystyczny mieszkaniec Polski miał 34 lata, mężczyzna niewiele ponad 32 lata, a kobieta 

niespełna 37. W 2005 roku byliśmy już starsi średnio o prawie 3 lata; mediana wieku kobiet 

wyniosła prawie 39 lat, a dla mężczyzn zbliżyła się do 35 lat. Statystyczny mieszkaniec miast 

jest w wieku 38 roku i jest starszy od mieszkańca wsi o ponad 3 lata. 
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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[…].” 

 

Nadrzędnym celem opieki medycznej nad kobietami ciężarnymi jest zapewnienie 

prawidłowego przebiegu ciąży oraz jak najwcześniejsza identyfikacja czynników ryzyka, 

umożliwiająca objęcie tych kobiet opieką odpowiednią do występujących potrzeb 

zdrowotnych. Bezpieczeństwo matki i dziecka wymaga, aby ciąża była od początku 

prowadzona i nadzorowana przez fachowy personel medyczny, w szczególności położne, 

lekarzy rodzinnych, lekarzy ginekologów i w odpowiednim czasie - neonatologów. Zgodnie  

z opinią ekspertów w zakresie zdrowia publicznego oraz organizacji ochrony zdrowia, 

jednym z najbardziej czułych i specyficznych mierników, zarówno jakości jak i dostępności 

opieki zdrowotnej, jest współczynnik umieralności okołoporodowej. Wartość tego 

współczynnika jest zagregowaną miarą zbiorowego wysiłku społeczeństwa, ukierunkowanego 

na poprawę stanu zdrowia populacji ze szczególnym uwzględnieniem działania sytemu 

ochrony zdrowia na rzecz kobiet w ciąży oraz w okresie okołoporodowym. 

Kobiety ciężarne miały zapewnioną w roku 2005 opiekę medyczną podczas ciąży. 

Sprawowali ją lekarze ginekolodzy, lekarze rodzinni oraz położne. W przypadkach ciąży  

o podwyższonym ryzyku opiekę medyczną przejmowały poradnie specjalistyczne 

zorganizowane na wyższych poziomach opieki oraz oddziały patologii ciąży. Poradnie 

ogólne, poradnie dla kobiet oraz szpitale zapewniały opiekę medyczną dostosowaną do 

stopnia ryzyka ciąży. Istnieje jednak potrzeba zwiększenia częstości wczesnego objęcia 

opieką medyczną kobiet podczas ciąży, zwłaszcza na terenach wiejskich. Zależy to przede 

wszystkim od świadomości wśród kobiet potrzeby takiej opieki i wczesnego zgłaszania się 

kobiet do lekarza. System oceny stopnia ryzyka ciążowego służył między innymi określaniu 

grupy kobiet ciężarnych, u których ryzyko nieprawidłowego przebiegu ciąży i rozwoju płodu 

było większe. Pacjentki te były kierowane do ośrodków referencyjnych zajmujących się 

rozpoznawaniem schorzeń płodu i zaburzeń jego rozwoju oraz leczeniem.  
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1.1.1. Umieralność okołoporodowa płodów i noworodków 

 

Na tle przedstawionych w poprzednim rozdziale danych demograficznych, szczególnego 

znaczenia nabiera troska o poprawę jakości rodzących się pokoleń, zmniejszenie częstości 

martwych urodzeń i zgonów noworodków oraz strat ciąż we wczesnych okresach rozwoju. 

Można to osiągnąć przede wszystkim przez poprawę opieki perinatalnej. Ważnym elementem 

tej opieki jest analiza parametrów wynikowych.  

Powszechnie stosowanym parametrem oceny jakości opieki perinatalnej są współczynniki 

umieralności okołoporodowej płodów i noworodków. Współczynniki te pośrednio wskazują 

na jakość opieki okołoporodowej, ale też świadczą o poziomie rozwoju cywilizacyjnego 

społeczeństwa. 

Analiza statystyk umieralności okołoporodowej w Polsce już od 1952 roku była stałym 

elementem oceny jakości opieki położniczej i neonatologicznej.  

Uważa się, że umieralność okołoporodowa zależy w znacznym stopniu od dojrzałości 

płodów, dlatego też wcześniactwo noworodków i mała masa urodzeniowa stanowią 

szczególny problem położniczy związany z analizą ryzyka porodu przedwczesnego. 

Kliniczne kryteria dojrzałości płodu i stan jego wewnątrzmacicznego rozwoju mają duże 

znaczenie dla rokowania i odpowiedniego postępowania profilaktycznego i leczniczego  

w czasie ciąży. Natomiast masa urodzeniowa stanowi podstawowe kryterium dla klasyfikacji 

noworodków i oceny ich stanu po urodzeniu. Współczynniki umieralności okołoporodowej  

w latach 1999-2005 według województw przedstawiono w tabeli poniżej na podstawie 

danych Głównego Urzędu Statystycznego.  

 

Tab. 1 Umieralność okołoporodowa w Polsce w latach 1999-2005 według województw 

1. Umieralność okołoporodowa  
Polska - 1999 - 2005 

województwa 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Polska 10,8 9,7 9,4 8,7 8,6 8,5 8,0 

1 Dolnośląskie 13,7 11,7 11,1 11,2 9,9 9,5 9,3 

2 Kujawsko-Pomorskie 10,5 9,5 9,0 9,2 8,5 8,2 7,9 

3 Lubelskie 10,0 9,0 7,6 7,7 7,8 9,0 7,1 

4 Lubuskie 12,1 11,8 9,9 8,0 9,5 8,7 7,2 

5 Łódzkie 10,5 10,7 9,7 8,6 9,1 8,1 7,5 
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6 Małopolskie 9,4 8,5 8,8 8,1 7,2 7,8 8,1 

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

8 Opolskie 11,6 8,1 8,9 9,3 7,8 8,1 5,7 

9 Podkarpackie 11,3 10,0 8,8 8,5 8,2 8,7 9,0 

10 Podlaskie 9,6 9,3 10,9 8,2 8,7 7,0 8,2 

11 Pomorskie 11,7 10,1 9,3 9,2 8,4 9,3 9,2 

12 Śląskie 12,0 11,3 10,2 9,6 8,8 9,6 8,6 

13 Świętokrzyskie 10,6 9,2 10,4 9,4 10,0 9,1 8,8 

14 Warmińsko-
Mazurskie 7,9 8,4 8,9 9,3 9,0 7,2 8,3 

15 Wielkopolskie 10,7 9,5 8,9 8,0 9,3 8,6 7,5 

16 Zachodnio-Pomorskie 11,5 9,7 8,9 7,8 8,9 8,4 8,1 

Źródło GUS 
 
 

Na przestrzeni 7 lat obserwuje się ogólne tendencje spadkowe współczynników umieralności 

okołoporodowej, z dość wyraźnym zróżnicowaniem w poszczególnych województwach. 

 

Tab. 2 Urodzenia i umieralność w Polsce w 2005 roku według województw 

Umieralność 
Urodzenia ogółem Martwe 

urodzenia Zgony Martwe + 
zgony 

Województwo  

liczba % liczba ‰ liczba ‰ liczba ‰ 
8 Opolskie 8 528 2,3 32 3,8 17 2,0 49 5,75
3 Lubelskie 21 415 5,8 69 3,2 83 3,9 152 7,10
4 Lubuskie 9 958 2,7 43 4,3 29 2,9 72 7,23
7 Mazowieckie 50 195 13,7 212 4,2 156 3,1 368 7,33
5 Łódzkie 22 698 6,2 94 4,1 76 3,3 170 7,49

15 Wielkopolskie 35 445 9,7 146 4,1 120 3,4 266 7,50
2 Kujawsko-Pomorskie 20 544 5,6 88 4,3 74 3,6 162 7,89

16 Zachodniopomorskie 16 186 4,4 78 4,8 53 3,3 131 8,09
6 Małopolskie 32 635 8,9 158 4,8 107 3,3 265 8,12

10 Podlaskie 11 063 3,0 54 4,9 37 3,3 91 8,23
14 Warmińsko-Mazurskie 14 849 4,1 73 4,9 50 3,4 123 8,28
12 Śląskie 40 980 11,2 217 5,3 135 3,3 352 8,59
13 Świętokrzyskie 11 538 3,2 61 5,3 40 3,5 101 8,75
9 Podkarpackie 20 622 5,6 97 4,7 89 4,3 186 9,02

11 Pomorskie 23 567 6,4 137 5,8 79 3,4 216 9,17
1 Dolnośląskie 25 872 7,1 153 5,9 88 3,4 241 9,32

2005 POLSKA 366 095 100,0 1 712 4,7 1 233 3,4 2 945 8,04
Źródło: GUS 
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Wskaźnik umieralności okołoporodowej w roku 2005 wyniósł 8,0‰, a w poprzedzających  

6 latach wskaźnik ten wynosił: 1999 – 10,8‰, 2000 – 9,7‰, 2001 – 9,4‰, 2002 – 8,7‰, 

2003 – 8.6‰, 2004 – 8,5‰. Wysokość tego wskaźnika zależy również w pewnym 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.  

Strukturę urodzeń według wieku matki w roku 2005 ilustruje tabela poniżej.  

 

Tab. 3 Urodzenia żywe według wieku matki 

 

Wiek matki w latach 
ukończonych Urodzenia żywe 

% 

Ogółem 364383 100,00

14 lat i mniej 46 0,01

15 - 19 19249 5,28

15 256 0,07

16 977 0,27

17 2703 0,74

18 5562 1,53

19 9751 2,68

20 - 24 95533 26,22

25 - 29 137307 37,68

30 - 34 79152 21,72

35 - 39 26654 7,31

40 - 44 6116 1,68

45 - 49 323 0,09

50 - 54 3 0,00

55 lat i więcej 0 0,00
Źródło GUS 

 

1.1.2. Zgony matek 

 

Analiza zgonów matek jest od 1975 roku na bieżąco dokonywana w Instytucie Matki  

i Dziecka na podstawie zgłoszeń przesyłanych co miesiąc z Wojewódzkich Centrów Zdrowia 

Publicznego, zgodnie z instrukcją wydaną przez Ministerstwo Zdrowia w 1995 roku, 

szczegółowo określającą zasady postępowania w przypadku zgonu kobiety w okresie ciąży, 

porodu lub połogu – niezależnie od miejsca zgonu - według przyczyny pierwotnej. Analiza 

zbiorcza jest oparta na indywidualnych protokołach zgonów matek z uwzględnieniem 
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zawartych tam ocen merytorycznych według określonej przyczyny zgonu i wniosków 

praktycznych. 

Do stałej analizy zgonów matek i sprawozdań rocznych Polska jest zobowiązana przez 

Światową Organizację Zdrowia. Szczegółowe analizy merytoryczne są dokonywane przez 

wojewódzkich konsultantów w dziedzinie ginekologii i położnictwa z udziałem zespołu, 

który uczestniczył w procesie leczenia w okresie poprzedzającym zgon kobiety. 

Głównym celem analizy jest ustalenie przyczyny pierwotnej zgonu matki, z zachowaniem 

chronologii wydarzeń związanych ze zgonem, następnych rozpoznań, leczenia i postępowania 

operacyjnego w każdym przypadku. 

Według wieloletnich analiz dokonywanych w innych krajach europejskich, w szczególności 

w oparciu o poufne raporty Departamentu Zdrowia Zjednoczonego Królestwa, można 

wnioskować, że większość zgonów matek, z uwagi na przyczynę pierwotną, jest do 

uniknięcia.  

Z szacunkowych danych WHO, UNICEF i UNFPA, zawartych w biuletynie Światowej 

Organizacji Zdrowia: Zgony matek w 2000 roku, wynika, że praktycznie wszystkie krajowe 

statystyki dotyczące liczby zgonów kobiet z przyczyn położniczych w czasie ciąży, porodu  

i połogu (według klasyfikacji zawartej w X Rewizji Międzynarodowej Statystycznej 

Klasyfikacji Chorób, XV 000 – 099) są obciążone błędem niedoszacowań, ponieważ 

rozpoznanie nie zawiera w opisie informacji, że zgon nastąpił w wyniku pierwotnej 

przyczyny położniczej. 

Według dotychczas otrzymanych informacji ze wszystkich województw z Wojewódzkich 

Centrów Zdrowia Publicznego – w 2005 roku zmarły 24 kobiety w okresie ciąży, porodu  

i połogu. W czterech województwach nie zanotowano zgonu matek, są to: lubuskie, 

podkarpackie, pomorskie i warmińsko-mazurskie.  

Do zgonów położniczych zaliczono 16 przypadków, w tym 14 położniczych bezpośrednich  

i 2 – położnicze pośrednie.  

Zgony niepołożnicze dotyczyły 8 przypadków, były to: zgony z powodu nowotworu - 2 

przypadki, wypadki komunikacyjne – 4, samobójstwa – 1, przyczyna niewyjaśniona – 1.  
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1.1.3. Noworodki pozostawione w szpitalu z powodów niezdrowotnych 

 

Liczba noworodków pozostawionych w szpitalach z tzw. przyczyn niezdrowotnych utrzymuje 

się w czterech ostatnich latach na zbliżonym poziomie. Tabela 4 ilustruje to zjawisko. 

 
Tab. 4. Noworodki pozostawione w szpitalu z przyczyn nie - zdrowotnych w latach 2002-2005 
 

Rok 2002 2003 2004 2005 

Urodzenia żywe 353 765 351 072 356 131 364 383 
Liczba 

pozostawionych 
noworodków 1 018 1 090 1 012 1 013 

Źródło CSIOZ 
 

1.1.4. Kontrakty zawarte przez NFZ 

 

Wojewódzkie Oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia realizowały w 2005 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. 

6. Badania prenatalne i poradnictwo genetyczne. 

7. Szkoły rodzenia. 
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Tab. 5. Kontrakty zrealizowane przez NFZ w zakresie opieki nad kobietą w ciąży w 2005 roku 

rodzaj świadczenia 
liczba 
kontraktów 

liczba ubezpieczonych, 
na których rzecz 
sfinansowano 
świadczenia liczba świadczeń 

ciąża fizjologiczna 3028 271148 1850589

patologia ciąży 33 10382 32417prowadzenie 
ciąży szkoły rodzenia 114 bd bd

planowanie rodziny 146 69788 133299

leczenie niepłodności 540 25182 54657

prokreacja andrologia i seksuologia 103 5889 12170

badania prenatalne i genetyczne 77 bd 59168

razem   4041 382389 2142300
 

 

1.1.5. Programy polityki zdrowotnej państwa w zakresie planowania rodziny, 

świadomego macierzyństwa oraz opieki medycznej nad kobietą w ciąży 

 

W roku 2005 z budżetu Ministra Zdrowia finansowane były programy polityki zdrowotnej 

państwa, mające istotne znaczenie dla poprawy stanu zdrowia populacji polskiej. Szereg  

z nich odnosił się do zagadnień z zakresu „opieki nad matką i dzieckiem”. W szczególności 

były to następujące programy: 
1. Program badań przesiewowych noworodków w Polsce. 

2. Program szczepień ochronnych. 

3. Program samowystarczalności Polski w zakresie zaopatrzenia w bezpieczną krew, jej 

składniki i preparaty krwiopochodne. 

4. Program leczenia antyretrowirusowego osób żyjących z HIV w Polsce. 

5. Program ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu.  

 

1. Program badań przesiewowych noworodków w Polsce. 

 

Zakresem działania Programu było wczesne, jeszcze przed wystąpieniem objawów 

klinicznych, rozpoznanie występowania wrodzonych wad metabolicznych, w tym szczególnie 

ciężkiego upośledzenia umysłowego. Uzyskiwane było to poprzez badanie za pomocą testów 

analitycznych i badań klinicznych całej populacji noworodków. Celem Programu było 
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obniżenie umieralności noworodków, niemowląt i dzieci z powodu wad metabolizmu oraz 

zapobieganie ciężkiemu i trwałemu kalectwu. W 2005 roku prowadzone były badania 

przesiewowe noworodków w kierunku hipotyreozy i fenyloketonurii, zakup testów 

diagnostycznych i odczynników do badań oraz monitorowanie programu.  

Koszt poniesiony w 2005 roku: 7 907 049,98 zł. 

Realizator Instytut Matki i Dziecka w Warszawie. 

 

2. Program szczepień ochronnych. 

 

Zakres działania Programu to zakup ze środków finansowych Ministra Zdrowia preparatów 

szczepionkowych umożliwiający przeprowadzenie obowiązkowych, bezpłatnych szczepień 

ochronnych.  

Na podstawie art. 14 ust. 9 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o chorobach zakaźnych  

i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384, z późn. zm.) Program szczepień ochronnych ze 

szczegółowym schematem stosowania poszczególnych szczepionek oraz wskazaniami do 

szczepień obowiązkowych i zalecanych, wynikający z aktualnej sytuacji epidemiologicznej 

podaje Główny Inspektor Sanitarny w formie komunikatu publikowanego do końca  

I kwartału każdego roku. Finansowanie szczepień regulują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. 

U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.).  

Koszt poniesiony w 2005 roku: 41 778 283,69 zł. 

Realizator: Zakład Zamówień Publicznych Ministerstwa Zdrowia, 

Koordynator: Departament Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia oraz Główny 

Inspektorat Sanitarny.  

 

3. Program samowystarczalności Polski w zakresie zaopatrzenia w bezpieczną krew, jej 

składniki i preparaty krwiopochodne. 

 

Zakresem działania Programu był zakup ze środków finansowych Ministra Zdrowia testów do 

badania u dawców krwi markerów wirusów przenoszonych drogą krwi (HBs, HCV i HIV)  

i pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi oraz frakcjonowanie 

świeżo mrożonego polskiego osocza w celu uzyskania produktów krwiopochodnych  

i produkcję domięśniowej immunoglobuliny anty – RhD. Celem programu było zapewnienie 

bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli poprzez stworzenie warunków umożliwiających 
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przetaczanie pacjentom bezpiecznej krwi i jej składników oraz dążenie do osiągnięcia 

samowystarczalności Polski w produkty krwiopochodne, w szczególności czynnik 

krzepnięcia VIII do leczenia chorych na hemofilię A, immunoglobuliny do stosowania 

dożylnego, roztwory albuminy oraz immunoglobulinę anty-RhD do stosowania 

domięśniowego u kobiet w celu zapobiegania konfliktowi matczyno-płodowemu w zakresie 

antygenu D. 

Dzięki jego wdrożeniu znacznie zwiększyło się bezpieczeństwo przetaczanej chorym krwi  

i jej składników, a także uchroniono wiele noworodków przed ciężką chorobą hemolityczną 

wywołaną niezgodnością antygenu D pomiędzy matką i płodem.  

Koszt poniesiony w 2005 roku: 48 620 616,63 zł (w tym na immunoglobulinę anty-RhD 

1 654 149,71 zł). 

Realizatorzy: Instytut Hematologii i Transfuzjologii oraz 21 Centrów Krwiodawstwa  

i Krwiolecznictwa (Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kalisz, Katowice, Kielce, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Racibórz, Radom, Rzeszów, Słupsk, Szczecin, 

Warszawa, Wałbrzych, Wrocław, Zielona Góra). 

Koordynator programu: Instytut Hematologii i Transfuzjologii. 

 

4. Program leczenia antyretrowirusowego (ARV) osób żyjących z HIV w Polsce. 

 

Zakresem działania Programu był zakup ze środków finansowych Ministra Zdrowia leków 

antyretrowirusowych i testów diagnostycznych oraz ich dystrybucja. 

Celem programu jest ograniczanie skutków epidemii HIV/AIDS poprzez zapewnienie 

leczenia antyretrowirusowego wraz z monitorowaniem jego skuteczności, u pacjentów 

zakażonych HIV i chorych na AIDS, powodujące zmniejszenie zapadalności i śmiertelności  

z powodu AIDS w populacji osób żyjących z HIV oraz zmniejszenie ich zakaźności dla 

populacji osób zdrowych w Polsce.  

Programem leczenia ARV objęte były wszystkie osoby chore na AIDS bądź zakażone 

wirusem HIV spełniające kryteria medyczne, których możliwość objęcia programem polityki 

zdrowotnej nie pozostawało w sprzeczności z obowiązującym prawodawstwem. Programem 

objęte były również kobiety ciężarne zakażone HIV oraz noworodki urodzone z matek 

zakażonych HIV, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami.  

Koszt poniesiony w 2005 roku: 83 819 772,06 zł. 

Realizatorzy: Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny w Białymstoku, Wojewódzki Szpital Obserwacyjno – Zakaźny w 
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Bydgoszczy, Szpital Specjalistyczny w Chorzowie, Wojewódzki Szpital Zakaźny w Gdańsku, 

Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Łodzi, Zakład 

Opieki Zdrowotnej Stare Miasto w Poznaniu, Samodzielny Szpital Kliniczny AM Nr 5 w 

Poznaniu, SP Wojewódzki Szpital w Szczecinie, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Chorób 

Infekcyjnych we Wrocławiu, SP ZOZ Dziecięcy Szpital zakaźny we Wrocławiu,  

Koordynator: Krajowe Centrum ds. AIDS. 

 

5. Program ograniczenia zdrowotnych następstw palenia tytoniu. 

 

Zakresem działania Programu było przygotowanie i zorganizowanie ogólnopolskich 

kampanii, organizacja konferencji naukowych, szkoleń terapeutycznych na potrzeby 

Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym, opracowanie, druk i wysyłka materiałów 

edukacyjnych, operacyjne zarządzanie programem, pokrywanie kosztów funkcjonowania 

Telefonicznej Poradni. W ramach programu przygotowano, wydrukowano i rozkolportowano 

m.in. ulotki pod tytułem: „Palenie a rozwój płodu i zdrowie dziecka/Palenie a impotencja  

i bezpłodność”, „Palenie tytoniu szkodzi kobietom/Dobry powód by rzucić palenie-Twoje 

zdrowie”. 

Celem Programu było przygotowanie i przeprowadzenie programu interwencyjnego, 

prowadzącego do zmniejszenia ekspozycji populacji na dym tytoniowy (również ekspozycji 

biernej), w szczególności kobiet w ciąży, niemowląt, dzieci oraz zmniejszenie odsetka 

regularnych palaczy. 

„Program Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce. Cele i zadania na 

lata 2002-2006” wynika z postanowień ustawy z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie 

zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 

10, poz. 55, z późn. zm.), która nakłada na polski Rząd odpowiedzialność za zmniejszenie 

ryzyka chorób odtytoniowych, zobowiązując go do realizacji odpowiedniej polityki 

zdrowotnej, której rezultatem będzie ograniczenie używania tytoniu w Polsce.  

Koszt poniesiony w 2005 roku: 700 000 zł. 

Realizator: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie ul. W. K. 

Roentgena 5 02-781 Warszawa. 
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W 2005 roku było również realizowane zadanie pn. „Monitorowanie i poprawa pierwotnej 

profilaktyki wrodzonych wad rozwojowych, obejmującego prowadzenie Rejestru 

Wrodzonych Wad Rozwojowych w Polsce”. Celem prowadzenia Rejestru było 

gromadzenie danych, mających na celu ocenę skali występowania wad wrodzonych w Polsce 

oraz identyfikację rodzin ryzyka genetycznego.  

 

Główny Inspektor Sanitarny realizował w 2005 roku m. in. następujące programy i akcje  

w zakresie zapobiegania zaburzeniom zdrowotnym kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu 

oraz w zakresie promowania zdrowia najmłodszej populacji: 

1. Program Profilaktyki Wad Cewy Nerwowej. 

2. Akcja pn. „Niech Każda Matka i Dziecko Będą Najważniejsi”. 

3. W różnej formie kampanie antynikotynowe. 

 

1. „Program Profilaktyki Wad Cewy Nerwowej” – realizowany we współpracy  

z Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie, wynikający z celu operacyjnego nr 2 

Narodowego Programu Zdrowia na lata 1996-2005 - zadanie pt.: „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. 

Realizacja programu koordynowanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną obejmowała 

strategię informacyjną oraz działania edukacyjne wśród młodych kobiet, które planowały lub 

będą planować posiadanie potomstwa. 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 dokształcania 

pracowników opieki zdrowotnej, studentów, doradców rodzinnych. Specjaliści oświaty 

zdrowotnej i promocji zdrowia podejmowali, zgodnie z metodyką realizacji, działania 

programowe oraz przekazywali wydawnictwa opracowane przez Instytut Matki i Dziecka 

oraz własne opracowania przeznaczone dla szkolnych koordynatorów programu, edukatorów 

(osób prowadzących działania edukacyjne wśród uczniów i studentów w wieku 16-24 lata) 
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oraz młodych kobiet w zakładach opieki zdrowotnej (poradniach dla kobiet) i w parafialnych 

poradniach dla nowożeńców. 

Rozpowszechnianie informacji na temat sposobów zapobiegania wadom wrodzonym 

noworodków odbywało się poprzez indywidualną edukację kobiet w wieku rozrodczym, 

środki masowego przekazu oraz materiały rozdawane w zakładach opieki zdrowotnej  

oraz w trakcie imprez masowych. 

W 2005 roku „Program Pierwotnej Profilaktyki Wad Cewy Nerwowej” był realizowany  

w 2 941 placówkach nauczania i wychowania, 1 161 zakładach opieki zdrowotnej oraz około 

250 innych jednostkach w całym kraju, a oddziaływaniami edukacyjnymi objął łącznie 

694 421 osób. 

 

2. Akcja pn. „Niech Każda Matka i Dziecko Będą Najważniejsi”. 

 

W 2005 roku specjaliści oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej przystąpili na szeroką skalę do realizacji działań związanych z przesłaniem 

Światowej Organizacji Zdrowia pod hasłem: „Niech Każda Matka i Dziecko Będą 

Najważniejsi”. We wszystkich regionach kraju w dniu 7 kwietnia 2005 roku zainicjowana 

została kampania zdrowotna i społeczna, która stała się początkiem zwrócenia szczególnej 

uwagi na zdrowie dzieci i kobiet. Jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej we współpracy  

z licznymi parterami i współorganizatorami przeprowadzały akcje informacyjne i edukacyjne. 

W ramach podejmowanych działań specjaliści oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej opracowali i przekazali do przedstawicieli władz rządowych 

i samorządowych oraz do środków masowego przekazu materiały informacyjne dotyczące 

przesłania Światowej Organizacji Zdrowia, organizowali konferencje naukowe i prasowe,  

a także problemowe, nawiązywali współpracę z zakładami opieki zdrowotnej sprawującymi 

opiekę medyczną nad kobietami i dziećmi oraz placówkami nauczania i wychowania. W celu 

dotarcia do szerokiego grona odbiorców organizowano festyny rodzinne, imprezy plenerowe, 

punkty informacyjno-edukacyjne oraz ekspozycje wizualne i wystawy. 

 

3. Kampanie antytytoniowe realizowane w związku z obchodami Światowego Dnia bez 

Tytoniu (31 maja) oraz Światowego Dnia Rzucania Palenia (trzeci czwartek listopada), które 

adresowane były również do kobiet w ciąży i młodych rodziców, stanowiły próbę zwrócenia 

uwagi na problem biernego palenia tytoniu, szczególnie w kontekście narażenia kobiet 

ciężarnych i dzieci na ekspozycję na dym tytoniowy. Działania te prowadzone były głównie 
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poprzez akcje edukacyjno-informacyjne dla szerokiego kręgu odbiorców, konkursy 

plastyczne i konkursy wiedzy dla uczniów, przekazywanie materiałów oświatowo-

zdrowotnych, ekspozycje wizualne, artykuły do mediów, organizację różnego rodzaju akcji 

plenerowych związanych z tym tematem. 

 

1.1.6. Opieka nad kobietą ciężarną i dzieckiem zakażonymi wirusem HIV  
i chorymi na AIDS 
 

Sytuacja epidemiczna HIV/AIDS na świecie i w Polsce 

Według szacunków UNAIDS pod koniec 2005 roku na świecie żyło ok. 40 milionów osób 

zakażonych HIV lub chorych na AIDS. Rozprzestrzenianie się zakażeń HIV w niektórych 

regionach przybrało rozmiary pandemii. Każdego dnia na świecie zakaża się HIV ok. 14 tys. 

osób, z czego ok. 10% stanowią dzieci. Około 50% zakażeń dotyczy osób między 16 a 24 

rokiem życia. Każdego dnia na świecie umiera z przyczyn związanych z HIV/AIDS około 8 

tys. osób. W krajach Europy Zachodniej dzięki kontynuacji działań prewencyjnych oraz 

wprowadzeniu terapii antyretrowirusowej sytuacja uległa pewnej stabilizacji i obserwuje się 

spadek tempa zachorowań na AIDS.  

W ciągu ostatnich kilku lat szczególnie niepokojąca stała się sytuacja w regionie Europy 

Wschodniej. Krajem o największej dynamice zakażeń w porównaniu z latami ubiegłymi  

w tym regionie jest Estonia. Bardzo niepokojąco wygląda sytuacja na Ukrainie, gdzie według 

szacunków UNAIDS żyje ok. pół miliona osób zakażonych HIV i/lub chorych na AIDS.  

W Federacji Rosyjskiej każdego miesiąca rejestruje się ponad 5,5 tys. zakażeń,  

a szacunkowe dane mówią nawet o dwóch milionach osób zakażonych.  

Epidemia HIV/AIDS stworzyła w Polsce, tak jak na całym świecie, całkiem nową sytuację, 

wymagającą podjęcia odpowiednich kroków takich, jak: efektywna promocja zdrowia  

i zapobieganie zakażeniom, rozwój możliwości diagnostycznych i terapeutycznych, realizacja 

programów ograniczających skutki zdrowotne i społeczne epidemii, budowanie i rozwój 

organizacji społeczeństwa obywatelskiego. 

W ostatnich latach obserwuje się także wzrost liczby zakażeń u kobiet, co wynika  

z rozprzestrzeniania się wirusa w populacji osób heteroseksualnych. 

Struktura zakażonych według grup wiekowych w porównaniu z rokiem 2004 nie uległa 

istotnym zmianom. Zdecydowana większość zakażonych (84%) nie ukończyła 40 roku życia, 

natomiast osoby w wieku 20-39, 30-39 i poniżej 20 stanowią odpowiednio: 50%, 25% i 8% 

wszystkich zakażonych. 
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Poniższa tabela przedstawia zestawienia zarejestrowanych zakażeń HIV oraz zachorowań na 

AIDS wśród kobiet i mężczyzn w latach 2002 – 2005, zebranych na podstawie meldunków 

epidemiologicznych Państwowego Zakładu Higieny. 
 
 
Tab. 6 Zakażenia HIV i zachorowalność na AIDS w latach 2002-2005 według płci 
 

HIV/AIDS według płci w poszczególnych latach 

 2002 2003 2004 2005 

 HIV AIDS HIV AIDS HIV AIDS HIV AIDS 

Mężczyźni 425 95 426 89 467 139 470 148 

Kobiety 138 24 175 37 177 31 172 44 

 

 

 

 

 
 

Zakażenia wertykalne (odmatczyne)  
Wraz z pierwszym opisem AIDS u dziecka w 1982 roku, stało się jasne, że zakażenie HIV 

może być przenoszone z matki na płód. Ponieważ prawie wszystkie matki, które urodziły 

dzieci zakażone HIV były HIV-dodatnie, utrwaliło się przekonanie, że zakażenie HIV u matki 

zawsze powoduje zakażenie HIV u jej dziecka. 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 
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porodu drogami natury, u dzieci karmionych piersią i kobiet, które nie 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 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) przy wykorzystaniu 

innych antybiotyków. 

Równolegle z rozwojem wiedzy na temat metod terapii wdrażano leczenie zapobiegawcze  

u ciężarnych. Począwszy od czasu opracowania w roku 1996 standardów w tym zakresie, 

profilaktyka jest prowadzona według protokołu ACTG 076 i jest to rutynowe postępowanie  

u każdej zidentyfikowanej ciężarnej HIV dodatniej. Dzięki 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.  

 

Krajowe Centrum ds. AIDS będąc jednostką budżetową utworzoną przez Ministra Zdrowia, 

realizowało w roku 2005 zadania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 

czerwca 2003 roku w sprawie Krajowego Centrum do spraw AIDS oraz Krajowym Programie 

Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki nad Żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS na lata 2004-

2006 roku. 

Jednym z nich było właśnie „Ograniczenie zakażeń wertykalnych poprzez usprawnienie 

systemu opieki nad kobietami w wieku prokreacyjnym i w ciąży w szczególności z HIV”. 

Cel ten realizowany był w ramach szerokiego programu polityki zdrowotnej Ministerstwa 

Zdrowia - „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce”, o którym 

była mowa w podrozdziale 1.1.5. Programy polityki zdrowotnej. 

W marcu 2005 roku została podpisana umowa z Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie na 

prowadzenie badań przesiewowych w kierunku zakażenia HIV oraz prowadzenie profilaktyki 

zakażeń wertykalnych HIV – podawanie leków antyretrowirusowych kobietom ciężarnym,  

u których wykryto zakażenie HIV. 

Ogółem w 2005 roku wykonano 707 badań u pacjentek Instytutu Matki i Dziecka w kierunku 

zakażenia HIV. W przeprowadzonych badaniach przesiewowych uzyskano u 6 pacjentek 

dodatni wynik na obecność przeciwciał HIV.  
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W roku 2005 zostało objętych profilaktyką zakażeń wertykalnych, w ramach Programu 

leczeniem ARV 65 kobiet ciężarnych zakażonych HIV. Doszło do poronienia w przypadku  

4 ciąż. U kobiet, które były leczone antyretrowirusowo przed zajściem w ciąże, leczenie to 

było kontynuowane z ewentualnymi zmianami na mniej toksyczne leki dla dziecka.  

 

Kolejnym zadaniem realizowanym przez Centrum było „Usprawnienie systemu opieki nad 

dziećmi urodzonymi przez matki żyjące z HIV. Leczenie antyretrowirusowe dzieci 

zakażonych HIV i chorych na AIDS”. 

W roku 2005 leczonych było ARV 96 dzieci zakażonych HIV i chorych na AIDS.  

Leczenie antyretrowirusowe dzieci zakażonych HIV i chorych na AIDS, a także leczenie 

noworodków i niemowląt urodzonych przez matki zakażone HIV było prowadzone według 

wskazań klinicznych bez ograniczeń.  

Poza lekami antyretrowirusowymi wszystkie wymienione powyżej dzieci otrzymały w 2005 

roku bezpłatnie szczepionki, według specjalnego kalendarza szczepień, opracowanego na 

potrzeby dzieci przez Klinikę Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego AM w Warszawie - 

zatwierdzonego i finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia w ramach programu polityki 

zdrowotnej. 
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1.2. Pomoc materialna, socjalna oraz 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 przez: [...], 

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

warunkach materialnych, przez czas ciąży, porodu i po porodzie.” – ustawa z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.); 

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.” 

 

Wsparcie ze strony państwa na rzecz kobiet ciężarnych i wychowujących dzieci obejmuje m. 

in. następujący zakres świadczeń: 

 pomoc finansową, 

 pozapieniężne formy pomocy, 

 instytucjonalne formy pomocy. 

 

Oferta świadczeń pieniężnych z systemu pomocy społecznej obejmuje propozycje 

adresowane do osób i rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. 

Niektórzy odbiorcy tych świadczeń otrzymują je jako świadczenia gwarantowane  

o charakterze stałym lub względnie stałym, inni – jako świadczenia o charakterze pomocy 

okresowej lub doraźnej. Osoby obiektywnie niezdolne do pracy z różnych przyczyn (wiek, 

stan zdrowia, obowiązki rodzinne) otrzymują pomoc gwarantowaną. Inne przypadki trudnej 

sytuacji życiowej kwalifikują do pomocy okresowej lub doraźnej. 

Na organach jednostek samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej spoczywa 

obowiązek wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej. Współpracują one w tym zakresie 

z organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami 

wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi  

i prawnymi działającymi w sferze pomocy społecznej.  

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy finansowej dla rodzin wychowujących dzieci  

w początkowym okresie ich życia, jak również organizację instytucjonalnej opieki dla kobiet 
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w ciąży i matek samotnie wychowujących dzieci regulują przepisy ustawy z 28 listopada 

2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.). 

Jeżeli dochód kobiet w ciąży nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 

ustawy o pomocy społecznej, mogą one ubiegać się o przyznanie zasiłku okresowego lub 

celowego zwłaszcza na zakup żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów 

użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. Ponadto, jeśli osoby te są 

pozbawione schronienia, posiłku i ubrania, mogą wystąpić o ich przyznanie do właściwego ze 

względu na miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. W uzasadnionych wypadkach 

kobiety w ciąży i matki samotnie wychowujące dzieci mogą korzystać z pomocy z tytułu 

bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych. 

Ogółem w ramach świadczeń pomocy społecznej w 2005 roku udzielono pomocy z tytułu 

ochrony macierzyństwa 30 569 rodzinom w mieście, 42 207 rodzinom ze środowisk 

wiejskich, w tym z uwagi na wielodzietność 8 994 rodzinom w mieście i 22 258 rodzinom na 

wsi. W porównaniu do 2004 roku liczba rodzin, którym udzielono pomoc zmalała o 25 117. 

Natomiast wsparcie z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych  

i prowadzenia gospodarstwa domowego otrzymało w 2005 roku 346 502 rodzin, w tym na 

wsi 158 119 rodzin. W porównaniu do 2004 roku liczba wszystkich rodzin, które otrzymały 

pomoc, spadła o 48 537 rodzin. 

Natomiast na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych niezamożne rodziny z dziećmi 

na utrzymaniu mogą korzystać ze świadczeń rodzinnych. Prawo do tych świadczeń 

uzależnione jest od kryterium dochodowego, którego kwota wynosi 504 zł netto na osobę  

w rodzinie lub 583 zł w przypadku rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. 

Podstawowym świadczeniem rodzinnym jest zasiłek rodzinny, do którego przysługuje szereg 

dodatków. Niektóre z dodatków są bezpośrednio skierowane do rodzin wychowujących dzieci 

w początkowym okresie ich życia. 

Pierwszy z nich to jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka, którego kwota w 2005 

roku wynosiła 500 zł na każde urodzone dziecko (szacuje się, że w 2005 roku wypłacono ok. 

256 tys. tych dodatków). Matka lub ojciec przebywający na urlopie wychowawczym mogli 

skorzystać z dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie 

korzystania z urlopu wychowawczego w miesięcznej wysokości 400 zł (w 2005 roku 

przeciętnie, miesięcznie, wypłacono 140 tys. tych dodatków). Osoby bezrobotne, samotnie 

wychowujące dziecko do ukończenia siódmego roku życia, mogły ubiegać się o dodatek do 

zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla 
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bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania. Dodatek ten przysługuje 

w kwocie 400 zł miesięcznie, a za osoby pobierające to świadczenie, opłacane są z budżetu 

państwa składki na ubezpieczenie zdrowotne. Świadczenie to zostało zlikwidowane z dniem  

1 września 2005 roku natomiast osoby, które pobierały go przed tą datą na zasadzie praw 

nabytych, są do niego uprawnione do końca trzyletniego okresu, na który jest ono 

przyznawane. W 2005 roku wypłacono przeciętnie, miesięcznie, ok. 10 tys. tych dodatków. 

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. Na mocy ustawy 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), które 

określa standardy podstawowych usług świadczonych przez te placówki. Gwarantuje ono nie 

tylko godne warunki bytowe w postaci: odrębnych sypialni i wspólnych pomieszczeń dla 

mieszkańców z dziećmi, pokoi dla kobiet w ciąży, łazienek dostosowanych zarówno dla 

dorosłych jak i dla dzieci, kuchni, pralni i suszarni oraz opieki lekarskiej, ale także zadbanie  

o ich potrzeby psychiczne i duchowe poprzez: podmiotowe traktowanie, uwzględnianie 

indywidualnych potrzeb mieszkańców, pomoc w usamodzielnieniu, zapobieganiu 

marginalizacji społecznej i sieroctwu społecznemu. 

 
Schronienia w takim domu może szukać kobieta w ciąży, kobieta lub mężczyzna  

z małoletnimi dziećmi, która/y doznał/a przemocy lub znajduje się w sytuacji kryzysowej. 

Możliwe jest przyjęcie bez skierowania w razie zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa, ale  

o jej dalszym pobycie decyduje starosta na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego 

oraz opinii ośrodka uzasadniającej pobyt w domu. Okres pobytu kończy się z dniem 

wskazanym w decyzji lub z dniem ustania przyczyny uzasadniającej skierowanie do domu, 

nie dłużej niż rok z możliwością przedłużenia w przypadku kontynuowania nauki, 

zdobywania kwalifikacji zawodowych, zdarzeń losowych, aż do momentu usamodzielnienia. 

Po opuszczeniu placówki jej „byli" mieszkańcy mogą dalej liczyć na wsparcie ze strony 

Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w postaci: 

 pomocy pieniężnej na usamodzielnienie - w 2005 roku przyznano pomoc pieniężną 

dla jednej osoby na kwotę 4 800 zł; 

 pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki - w 2005 roku przyznano ogółem 44 
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świadczenia dla 6 osób na kwotę 21 000 zł; 

 uzyskania odpowiednich warunków mieszkaniowych - w 2005 roku przyznano; 

 ogółem 12 świadczeń dla 2 osób na kwotę 3426 zł; 

 pomocy w formie rzeczowej - w 2005 roku ogółem 2 świadczenia dla 1 osoby na 

kwotę 4 863 zł; 

 pomocy w uzyskaniu zatrudnienia - w 2005 roku dla 2 osób; 

 pracy socjalnej - w 2005 roku dla 4 osób. 

 

W 2005 roku w Polsce znajdowały się 3 domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet  

w ciąży o zasięgu ponadgminnym finansowane z budżetu powiatów ze środków na pomoc 

społeczną dysponując 77 miejscami, wykorzystanymi w ciągu roku przez 81 osób oraz  

7 prowadzonych przez inny podmiot z 224 miejscami wykorzystanymi w ciągu roku przez 347 

osób. W porównaniu do 2004roku liczba domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet  

w ciąży wzrosła o 2 publiczne i 6 niepublicznych. Liczba osób korzystających wynosiła  

w 2004 roku zaledwie 46, a w 2005 roku 428, czyli ponad 9 razy więcej. 

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

dotkniętych przemocą w celu zapobiegania pogłębianiu się występujących dysfunkcji.  

Zgodnie z definicją wprowadzoną do ustawy o pomocy społecznej w 2005 roku „interwencja 

kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób  

i rodzin będących w stanie kryzysu.'" W ramach interwencji kryzysowej udziela się 

poradnictwa specjalistycznego oraz schronienia dostępnego całą dobę. W 2005 roku ogółem 

działało 183 ośrodków interwencji kryzysowej. Ponieważ prowadzenie ośrodka interwencji 

kryzysowej stało się zadaniem własnym powiatu, to w 2005 roku powiaty prowadziły 108 

ośrodków, w których pomoc znalazło 33 006 osób, natomiast podmioty niepubliczne 

prowadziły 31 takich ośrodków, udzielając pomocy 9 376 osobom. Z pomocy w ośrodkach 

interwencji kryzysowej skorzystało zatem w 2005 roku w powiatach 42 382 osób,  

a w gminach 15 533, co daje łącznie 57 915 osób. 
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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 stosowanych w ciąży, opiece perinatalnej 
i służących świadomej prokreacji. 
 

W Polsce zarejestrowane są obecnie i dostępne nowoczesne środki antykoncepcyjne będące 

produktami leczniczymi bądź wyrobami medycznymi oraz leki, środki i wyroby medyczne 

stosowane w czasie ciąży i niezbędne do opieki perinatalnej nad płodem, opieki medycznej 

nad kobietą w ciąży oraz w celu świadomej prokreacji. Środki te, w zależności od rodzaju, są 

powszechnie dostępne za częściową lub pełną odpłatnością. Mimo podjętych przez Ministra 

Zdrowia prób zmierzających do poprawy dostępności środków antykoncepcyjnych sytuacja 

pozostaje niezmieniona w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym. 

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

 
 

W zakresie świadomej prokreacji i zapobiegania zaburzeniom zdrowotnym kobiet będących 

w ciąży oraz w okresie macierzyńskim prowadzone były w roku 2005 liczne akcje, kampanie. 

Krajowe Centrum ds. AIDS podejmowało działania edukacyjne dla zróżnicowanych grup 

odbiorców o zasięgu: 

 ogólnopolskim – ogółem przeszkolono 2 102 osoby, 

 wojewódzkim – ogółem przeszkolono 7 541 osób. 

Szkoleniem objęto: 

 pracowników ochrony zdrowia (średni personel medyczny, lekarze rodzinni, 

ginekolodzy, kierownicza kadra pielęgniarska, studenci medycyny); 



    34

 osób zajmujących się edukacją dzieci i młodzieży (pedagodzy, nauczyciele, katecheci, 

kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni ośrodków opiekujących się osobami 

uzależnionymi i zakażonymi); 

 edukatorów starających się o uzyskanie certyfikatu lub przedłużenie jego ważności, 

organizujących działania profilaktyczne w zakresie HIV/AIDS w różnych 

środowiskach (pracownicy Inspekcji Sanitarnej, przedstawiciele samorządu 

terytorialnego, administracji rządowej, w tym pracownicy policji, wojska, służby 

więziennej, straży granicznej, pracownicy samorządów lokalnych; pełnomocnicy ds. 

HIV/AIDS i narkomanii). 

 

Działania informacyjne Centrum, uwzględniające zróżnicowane potrzeby odbiorców, 

realizowane były również poprzez: 

 całodobowy Telefon Zaufania AIDS; 

 Poradnię Internetową HIV/AIDS; 

 czasopismo „HIV/AIDS Review”; 

 stronę internetową Krajowego Centrum ds. AIDS; 

 biuletyn „Kontra” wydawany przez Krajowe Centrum ds. AIDS w nakładzie 7000 

egzemplarzy oraz Biuletyn Internetowy e-Kontra; 

 materiały oświatowo-edukacyjne (w 2005 roku wydano 8 publikacji książkowych). 

 

Działania o charakterze społecznych kampanii medialnych zarówno o zasięgu wojewódzkim, 

jak i ogólnopolskim, zawierające: 

 treści profilaktyczne przekazywane przy użyciu zróżnicowanych nośników 

informacji; 

 wykorzystujące różne formy wyrazu takie, jak np. spektakle teatralne; 

 konferencje oraz inne formy działań medialnych związane z obchodami Światowego 

Dnia AIDS. 

Realizatorami działań edukacyjnych były organizacje pozarządowe wyłonione w ramach 

otwartego konkursu ofert i wykonawcy wybrani na podstawie postępowania. 

 

W zakresie pomocy i wsparcia dla osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich rodzin  

i przeprowadzono:  

 szkolenia – stacjonarne, wyjazdowe, konferencje i seminaria; 

 turnusy rehabilitacyjno-edukacyjne (także dla dzieci i rodziców); 
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 ogólnopolskie forum osób żyjących z HIV; 

 grupy wsparcia; 

 działania o charakterze poradniczo-konsultacyjnym; 

 obóz integracyjno-rehabilitacyjny; 

 grupy terapeutyczne. 

 

Działania podejmowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w 2005 roku w zakresie 

profilaktyki HIV/AIDS wynikały z planów określonych w „Krajowym Programie 

Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki nad Żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS na lata 

2004-2006”. Zrealizowane zadania miały charakter edukacyjno-profilaktyczny i skierowane 

były do następujących grup odbiorców: 

 młodzieży szkolnej; 

 nauczycieli i pracowników nadzoru pedagogicznego; 

 studentów. 

Zrealizowano m.in. następujące zadania: 

 kontynuowano realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie, przez 

co kształtowano wśród uczniów postawy prorodzinne, przygotowywano ich do 

podejmowania odpowiedzialnych decyzji dotyczących małżeństwa i rodzicielstwa, 

dojrzałego funkcjonowania w życiu rodzinnym; 

 zorganizowano w dniach 14-15 listopada 2005 r. konferencję „Wychowanie do życia 

w rodzinie – problemy i dylematy. Zapobieganie HIV/AIDS w rodzinie”; 

 przeprowadzono w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej 

60 godzinny kurs doskonalący dla 280 nauczycieli z 6 powiatów (słupskiego, 

wołoskiego, warszawsko-praskiego, strzyżewskiego, grodziskiego w woj. 

wielkopolskim i mazowieckim), zawierający zagadnienia związane z HIV/AIDS; 

 przeprowadzono badanie „Zagrożenia i zapobieganie niedostosowaniu społecznemu”, 

w którym uwzględniono realizację programu wychowawczego i programu 

profilaktyki problemów dzieci i młodzieży oraz realizację zajęć edukacyjnych 

wychowanie do życia w rodzinie; 

 

W 2005 roku jednostki podległe Państwowej Inspekcji Sanitarnej zrealizowały następujące 

zadania szczegółowe wynikające z realizacji Krajowego Programu. 
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Podniesienie poziomu wiedzy i zmiana postaw dotyczących ryzykownych zachowań 

w grupach docelowych poprzez: 

 realizację programu edukacyjnego „Zawsze razem” dla uczniów szkół podstawowych; 

 realizację programu edukacyjnego „Mali przyjaciele” dla dzieci w wieku 

przedszkolnym; 

 realizację programu edukacyjnego „Bądź czujny, zdrowie masz tylko jedno” dla 

uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych; 

 realizację programu „Bezpieczna granica” dla funkcjonariuszy straży miejskiej i 

granicznej (WSSE Białystok); 

 organizację konkursu na tekst i wykonanie piosenki dotyczącej profilaktyki 

HIV/AIDS pt. „MAT – wygrywa Miłość, Akceptacja, Tolerancja” dla młodzieży 

szkół ponadgimnazjalnych. 

 

 

Działania podejmowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych (PARPA) w roku 2005 w zakresie profilaktyki uszkodzeń płodu (FAS) 

spowodowanych piciem alkoholu przez kobiety ciężarne 

 

FAS (ang. Fetal Alcohol Syndrome) zaliczany do grupy fizycznych i umysłowych schorzeń 

wrodzonych jest zespołem uszkodzeń organizmu i związanych z tym zaburzeń rozwoju u 

dzieci matek pijących alkohol w czasie ciąży. Zachowując abstynencję podczas ciąży kobieta 

eliminuje ryzyko pojawienia się FAS u jej dziecka. W Polsce 33% przebadanych kobiet w 

wieku 18-40 lat przyznała się do picia alkoholu w czasie ciąży (badania przeprowadzone na 

zlecenie PARPA przez PBS w Sopocie w 2005 r.). Niekiedy są to małe ilości, jednak badacze 

nie ustalili „bezpiecznej” dla zdrowia płodu dawki alkoholu, dlatego kobiety planujące 

dziecko lub te będące w ciąży nie powinny pić alkoholu w ogóle. 

PARPA współorganizowała konferencje naukowe dotyczące m.in. skutków działania 

alkoholu na płód, diagnozy problemu w Polsce, sytuacji rodziny wychowującej dziecko  

z FAS, możliwości terapeutycznych. Dystrybuowano materiały informacyjne dotyczące FAS 

(książki, plakaty, ulotki, film, materiał informacyjny dla środowisk medycznych).  

Zawarto umowę licencyjną ze Stowarzyszeniem NO-FAS na przetłumaczenie 20 minutowego 

filmu edukacyjnego pt. „Child for life” o płodowym zespole alkoholowym oraz na jego 

wykorzystywanie do celów edukacyjno-szkoleniowych. Film jest materiałem adresowanym 

do odbiorcy nieprofesjonalnego.  
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PARPA zorganizowała szkolenie o zasięgu ogólnopolskim dla edukatorów wojewódzkich 

FAS dotyczące problematyki uszkodzeń płodu wywołanych alkoholem i zaburzeń 

rozwojowych typu FAS/FAE. Naboru kandydatów dokonano przy współpracy z dyrektorami 

Wojewódzkich Ośrodków Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia i pełnomocnikami zarządu 

województw ds. przeciwdziałania problemom alkoholowym z poszczególnych województw.  

PARPA, na mocy porozumienia podpisanego w dniu 3.06.2005 roku z firmą IDS 

International, od lipca 2005 roku brała udział w pilotażowym projekcie, którego celem było 

m.in.: dostarczenie pacjentom POZ informacji o skutkach używania i nadużywania alkoholu. 

W ramach tego projektu w 100 lokalizacjach na terenie województwa mazowieckiego - w 

publicznych i niepublicznych ZOZ-ach, centrach medycznych oraz szpitalach, pojawiły się 

specjalne stojaki z broszurami edukacyjno-informacyjnymi o różnorodnej tematyce w tym 

m.in. ulotka pt. „Ciąża bez alkoholu”.  

W roku 2005 PARPA zorganizowała Warszawskie Spotkanie Rodzinne – festyn edukacyjny, 

będący częścią obchodów V Światowego Dnia FAS, pod hasłem: „Ciąża bez alkoholu!”. 

Festyn, zorganizowany wspólnie z Biurami Polityki Zdrowotnej i Społecznej Urzędu Miasta 

Stołecznego Warszawy, był okazją do promowania m.in.: abstynencji podczas ciąży i 

edukacji na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego. 

 

Koszt powyżej opisanych działań zrealizowanych w 2005 roku wyniósł 58 669,01 zł. 

 

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. 
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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 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 specjalistycznych 

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 
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ultrasonograficzne) stanowią obecnie element standardu postępowania medycznego w opiece 

nad kobietą ciężarną. Badania inwazyjne (metodą amniopunkcji i kordocentezy) są 

wykonywane na zlecenie lekarza ginekologa, w przypadku podejrzenia wystąpienia ryzyka 

wady genetycznej lub rozwojowej płodu, bądź nieuleczalnej choroby płodu, zagrażającej jego 

życiu. Liczba tych badań z roku na rok rośnie, co jest wynikiem między innymi zwiększonej 

świadomości pro-zdrowotnej społeczeństwa. 

W 2005 roku udzielono 18 812 porad genetycznych (o 649 więcej niż w roku 2004), 

wykonano 4 034 inwazyjnych badań prenatalnych (o 614 więcej niż w roku 2004),  

w rezultacie których stwierdzono 481 patologii płodu(o 239 więcej niż w roku 2004). 

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 szczegółowe inwazyjne 

badania prenatalne.  
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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, wypełniając „lukę”, którą pozostawia sektor 

publiczny i rynkowy. Realizują zadania, które wynikają z polityki państwa, lub te, których 

nie podejmują podmioty publiczne, ani prywatne, mimo istniejącego zapotrzebowania 

społecznego. 

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. Istotną przeszkodę na 

drodze jego rozwoju stanowi swoiste, będące w sprzeczności z zasadą pomocniczości, 

wyręczanie go w działalności charytatywnej, edukacyjnej, pomocowej i innych, przez organy 

administracji publicznej, które to działanie, obok znacznego fiskalizmu państwa, niejako 

stępia wrażliwość obywateli na te sprawy, równocześnie zwiększając ich postawę 

roszczeniową.  

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

pozarządowym. 

Głównymi partnerami organizacji pozarządowych w zakresie objętym sprawozdawaną 

problematyką były z ramienia Ministra Zdrowia Krajowe Centrum ds. AIDS i Państwowa 

Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zadania realizowane we współpracy 

tych jednostek Ministerstwa Zdrowia zostały omówione w poprzednich rozdziałach. 

 

Natomiast Ministerstwo Edukacji i Nauki realizując zadania wynikające z ustawy  

o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania 

ciąży” w roku 2005 współpracowało z następującymi organizacjami pozarządowymi: 

 Stowarzyszeniem do Walki z Prostytucją Dziecięcą i Pornografią PRO-ECPAT  

w Zielonej Górze, 

 Stowarzyszeniem „Otwarte Drzwi” z siedzibą w Warszawie,  

 Społecznym Komitetem ds. AIDS w Warszawie,  

 Fundacją Dzieci Niczyje. 

Współpraca z ww. organizacjami dotyczyła m.in.:  

 realizacji programu edukacyjnego „Bądź odpowiedzialny - wychowanie do 

odpowiedzialności i partnerstwa w rodzinie” w gimnazjach i szkołach 

ponadgimnazjalnych w województwach: podlaskim, mazowieckim i wielkopolskim. 

Program był realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem do Walki z Prostytucją 

Dziecięcą i Pornografią „PRO-ECPAT” w Zielonej Górze;  

 dofinansowania realizacji warsztatów szkoleniowych pt. „AMOR” dla specjalistów 

zajmujących się edukacją osób niepełnosprawnych intelektualnie zorganizowanych 

przez Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” z siedzibą w Warszawie; 

 zorganizowania, w ramach współpracy ze Społecznym Komitetem ds. AIDS  

w Warszawie, Konferencji Ogólnopolskiej „Zapobieganie HIV/AIDS w szkołach" dla 

kuratorów oświaty, wizytatorów i nauczycieli- doradców metodycznych;  

 współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje w zakresie zorganizowania specjalistycznych 

szkoleń dla nauczycieli i psychologów dotyczących problematyki dziecka 

krzywdzonego. 
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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.” 

 

Zadania ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w zakresie planowania rodziny, 

ochrony płodu ludzkiego i warunków dopuszczalności przerywania ciąży zostały określone  

w art. 4.1 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego 

i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Stosownie do postanowień ww. ustawy 

Minister 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. Edukacja seksualna była realizowana w szkołach w ramach zajęć 

edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Realizowane treści programowe wychowania 

do życia w rodzinie zostały określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego 

(rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  

w poszczególnych typach szkół (Dz. U Nr 51, poz. 458, z późn. zm.). Treści programowe 

uwzględniały 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.  

 

Prowadzenie edukacji seksualnej, w ramach realizacji zajęć edukacyjnych wychowanie do 

życia w rodzinie było obligatoryjnym zadaniem wszystkich typów szkół; zajęcia rozpoczynały 

się od klasy V szkoły podstawowej. 

Sposób nauczania szkolnego w tym zakresie reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 roku 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 
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ogólnego (Dz. U. Nr 67, poz.756, z późn. zm.). Stosownie do postanowień ww. 

rozporządzenia zajęcia edukacyjne wychowanie do życia w rodzinie były realizowane w 

szkole podstawowej, w gimnazjach oraz w szkołach ponadgimnazjalnych, w tym w: 

zasadniczych szkołach zawodowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, 

technikach. 

Realizacja tych zajęć podlegała nadzorowi pedagogicznemu i była monitorowana.  

Z informacji przekazanych przez Kuratorów Oświaty wszystkich województw wynika, że  

w roku szkolnym 2004/2005 zajęcia edukacyjne wychowanie do życia w rodzinie realizowało 

96% szkół. 

 

W celu ochrony płodu ludzkiego, w przypadkach uczennicy w ciąży, szkoły zostały 

zobowiązane do otoczenia uczennicy 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.  

 

W roku 2005 Ministerstwo Edukacji i Nauki zrealizowało we współpracy z Zakładem 

Poradnictwa Młodzieżowego i Edukacji Seksualnej Uniwersytetu Zielonogórskiego program 

edukacyjny „Bądź odpowiedzialny – wychowanie do odpowiedzialności i partnerstwa  

w rodzinie”. Program ten został zrealizowany w 90 szkołach województw: podlaskiego, 

mazowieckiego i wielkopolskiego.  

Celem programu było kształtowanie u uczniów odpowiedzialności za podjęte decyzje  

i uświadomienie wyzwań, jakie przed nimi stawia dorosłe życie oraz konsekwencje wczesnej 

inicjacji seksualnej, a także przybliżenie rozumienia szeroko pojętego partnerstwa w rodzinie 

i wspólnej odpowiedzialności obojga rodziców za dziecko. Program dotyczył takich wartości 

jak: miłość, małżeństwo, rodzicielstwo. 

Realizację programu poprzedziły specjalne szkolenia dla nauczycieli, uczniów oraz spotkania 

z rodzicami. Uczniowie mogli uczestniczyć w programie za zgodą rodziców. Sprawowanie 

przez uczniów opieki nad symulatorem niemowlęcia w dniach wolnych (sobota - niedziela) 

zapewniło także uczestnictwo w tym doświadczeniu ich rodziców.  

Program skłonił rodziców i uczniów uczestniczących w programie do rozmawiania w domu 

m.in. na temat seksualności, którego w domach prawie się nie porusza.  
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Szkoły i placówki opiekuńczo-wychowawcze, w których program „Bądź odpowiedzialny – 

wychowanie do odpowiedzialności i partnerstwa w rodzinie” nie był jeszcze realizowany 

wykazały ogromne zainteresowanie jego realizacją.  

 

Problematyka edukacji seksualnej była również przedmiotem Ogólnopolskiej Konferencji 

„Wychowanie do życia w rodzinie - problemy i dylematy. Zapobieganie HIV/AIDS w szkole”, 

zorganizowanej w listopadzie 2005 roku przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy 

z Krajowym Centrum ds. AIDS. Uczestnikami konferencji byli kuratorzy oświaty, 

wizytatorzy i doradcy metodyczni. 

Podczas konferencji zostały omówione m.in. takie tematy jak: 

 Nadzór pedagogiczny nad realizacją zajęć edukacyjnych wychowanie do życia  

w rodzinie; 

 Rola zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie w kształtowaniu postaw 

prozdrowotnych, prospołecznych i prorodzinnych; 

 Wpływ edukacji seksualnej w szkole na inicjację seksualną nastolatków; 

 Skuteczność programów edukacyjnych wychowania do życia w rodzinie; 

 Aspekty epidemiologiczne HIV/AIDS; 

 Wiedza i postawy nauczycieli na temat problematyki HIV/AIDS. Problem dzieci 

dotkniętych HIV/AIDS w szkolnej sytuacji;  

 Używanie środków zmieniających świadomość a zachowania seksualne 

młodzieży. 

 

Przygotowanie nauczycieli do realizacji w szkołach zajęć edukacyjnych wychowanie do życia 

w rodzinie odbywało się w szkołach wyższych w formie studiów magisterskich i studiów 

podyplomowych. 

 

Studia magisterskie na kierunku nauki o rodzinie, w ramach których przygotowywani byli 

nauczyciele do prowadzenia zajęć wychowanie do życia w rodzinie, realizowane były przez 

Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz 

Katolicki Uniwersytet Lubelski. 

 

Podyplomowe studia w zakresie wychowanie do życia w rodzinie w roku akademickim 

2004/2005 prowadzone były m.in. przez: Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Gdański, 

Wyższą Szkołę Humanistyczno-Przyrodniczą w Sandomierzu, Akademię Świętokrzyską, 
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Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Akademię Wychowania 

Fizycznego w Katowicach, Politechnikę Radomską, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 

Mazowiecką Wyższą Szkołę Humanistyczno-Pedagogiczną w Łowiczu, Pomorską Akademię 

Pedagogiczną, 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, Uniwersytet Opolski, 

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie i 

inne. 

 

Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów oraz zasadniczych szkół zawodowych mieli 

ponadto możliwość zdobycia kwalifikacji do prowadzenia zajęć edukacyjnych wychowanie 

do życia w rodzinie, uzyskując świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego.  

Kursy te odbywały się na zasadach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 

w rozporządzeniu z dnia 23 kwietnia 2003 roku 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 mogły organizować i prowadzić placówki 

doskonalenia nauczycieli oraz zakłady kształcenia nauczycieli (za zgodą organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny). 

Kurs przygotowywał nauczycieli do prowadzenia zajęć wychowanie do życia w rodzinie  

i pracy wychowawczej w zakresie 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 programie zajęć ujęto m.in. blok zagadnień biomedycznych (60 godzin)  

i blok zagadnień seksuologii (40 godzin).  
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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 2005 zarejestrowano 225 zabiegów przerwania ciąży. Jest to o 32 zabiegi więcej niż 

w roku poprzednim i 51 więcej niż przed dwoma laty. W związku z zagrożeniem życia lub 

zdrowia kobiety ciężarnej wykonano 54 zabiegi przerwania ciąży. Natomiast w wyniku 

badania prenatalnego wskazującego na duże prawdopodobieństwo ciężkiego nieodwracalnego 

upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu wykonano 168 

zabiegów. W 3 przypadkach przerwanie ciąży dokonano w związku z faktem, że ciąża była 

wynikiem czynu zabronionego. 

Tabela 7 zawiera dane statystyczne dotyczące zabiegów przerwania ciąży dokonanych w 

ostatnich latach. 
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Tab. 7 Zabiegi przerwania ciąży dokonane w latach 2002 - 2005, 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 
2005 225 54 168 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 i wymiaru sprawiedliwości 

 

Innymi przepisami regulującymi warunki dopuszczalności przerywania ciąży jest ustawa z 

dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 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 nielegalnego przerywania ciąży, 

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. 8 Statystyka przestępstw przeciw życiu - dzieciobójstwo i porzucenie w latach 1990-
2005. 
 

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 
2005 12 70 2 

 
„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. 9 Statystyka przestępstw przeciw życiu - przerywanie ciąży za zgodą kobiety w latach 
1999-2005 
. 

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 
2005 56 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. 10 Statystyka przestępstw przeciw życiu - przerywanie ciąży bez zgody kobiety w latach 

1999-2005. 
 

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 
2005 4 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. 11 Statystyka przestępstw przeciw życiu - śmierć kobiety jako następstwo aborcji latach 

1999-2004. 
 

 

Rok Art. 154 § 1 i 2 
1999 0 
2000 0 
2001 1 
2002 0 
2003 0 
2004 0 
2005 0 

 

 

Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury kontynuowały w 2005 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 wynikających z przepisów ustawy  

z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.). 
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W 2005 roku w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zarejestrowano 

łącznie 100 spraw o przestępstwa objęte zakresem regulacji cytowanej ustawy. Liczba takich 

spraw – w porównaniu z 2004 roku – wzrosła o 2, z 2003 roku – o 11, a w porównaniu z 2002 

roku – o 31. 

 

Z podanej liczby 100 zarejestrowanych w minionym roku spraw: 

 w 82 z nich – wszczęto postępowania przygotowawcze, 

 w 18 sprawach – podjęto na podstawie art. 307 § 1 k.p.k. czynności mające na celu 

sprawdzenie faktów podanych w zawiadomieniach o przestępstwie, bądź też - na zasadzie 

art. 308 § 1 k.p.k. - 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 31 sprawach - ustalenia wynikające z innych postępowań (w tym w 24 przypadkach –  

z postępowań w sprawach karnych toczących się o inne przestępstwa, w 4 przypadkach –  

z postępowań w sprawach rozpatrywanych przez sąd rodzinny, a w 3 – ustalenia 

poczynione w sprawach karnych wykonawczych przez kuratora sądowego, 

 w 24 sprawach – zawiadomienia placówek służby zdrowia (w tym w 12 sprawach – 

zawiadomienia dyrekcji szpitali, w 7 sprawach – ordynatorów oddziałów ginekologiczno-

położniczych, w 4 – lekarzy z działów pomocy doraźnej i w 1 – prywatnego centrum 

medycznego), 

 w 19 sprawach – zawiadomienia osób bliskich dla kobiety ciężarnej o nielegalnym 

przerwaniu przez nią ciąży (w tym w 7 przypadkach – złożone przez konkubenta, w 6 – 

przez męża lub byłego męża kobiety ciężarnej, w 4 – przez rodziców, w 1 – przez 

rodzeństwo i w 1 – przez dalszych krewnych), 

 w 10 przypadkach – zawiadomienia samych kobiet ciężarnych w związku z przebytym 

poronieniem (m.in. mającym związek ze spowodowaniem u nich obrażeń ciała w wyniku 

pobicia lub fizycznym znęcaniem się nad nimi) oraz korzystaniem z racji powyższego  

z opieki medycznej w placówkach służby zdrowia, 

 w 8 przypadkach – przekazane organom ścigania zawiadomienia anonimowe o nielegalnej 

aborcji w prywatnych klinikach medycznych lub gabinetach ginekologicznych, 
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 w 2 przypadkach – zawiadomienia o znalezieniu płodu ludzkiego, złożone przez 

przypadkowe osoby (w 1-szym przypadku – na wysypisku odpadów i w 2-gim –  

w śmietniku na osiedlu mieszkaniowym), 

 w 1 sprawie – zawiadomienie złożone przez osoby postronne, które przypadkowo były 

świadkami zdarzenia mającego związek z nielegalnym przerwaniem ciąży, 

 w pozostałych 5 przypadkach – czynności operacyjne funkcjonariuszy Policji bądź ich 

interwencje podjęte w wyniku zawiadomienia złożonego przez pracowników miejskich 

ośrodków pomocy społecznej i przedstawicieli organizacji społecznych o patologii  

w rodzinie i trudnej sytuacji kobiet - w związku z ciążą lub przebytym poronieniem  

w okolicznościach mogących wskazywać na zaistnienie przestępstwa. 

 

Przedmiotem postępowań przygotowawczych, wszczętych w 2005 roku łącznie w skali kraju 

w 82 sprawach było uzasadnione podejrzenie zaistnienia następujących przestępstw: 

 w 41 sprawach – z art. 152 § 1 k.k. lub art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 152 § 1 k.k. – 

przerwania ciąży za zgodą kobiety ciężarnej, dokonanego z naruszeniem przepisów 

cytowanej ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i w warunkach 

dopuszczalności przerywania ciąży lub usiłowania dokonania wymienionego przestępstwa 

(50% ogółu wszczętych postępowań w sprawach tego rodzaju), 

 w 27 przypadkach – z art. 152 § 2 k.k. – udzielenia pomocy kobiecie ciężarnej  

w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów wymienionej ustawy lub nakłaniania jej do 

takiego czynu, 

 w 5 sprawach – z art. 152 § 1 i 2 k.k. (w podanych wyżej sytuacjach), 

 w 1 przypadku – z art. 152 § 3 k.k. – dopuszczenia się opisanego wyżej przestępstwa, 

określonego w § 1 i 2 tego przepisu w warunkach, gdy dziecko poczęte osiągnęło 

zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej, 

 w 8 przypadkach – z art. 153 § 1 k.k. – 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 2005 roku zakończono w prokuraturach powszechnych merytorycznie 80 postępowań 

przygotowawczych toczących się w sprawach o wymienione przestępstwa: 

 w 26 z nich skierowano akty oskarżenia do sądów – łącznie przeciwko 36 oskarżonym, co 

stanowiło 32,5% ogółu zakończonych postępowań, 

 w 54 sprawach postępowania przygotowawcze umorzono, w tym: 
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 w 31 z nich – wobec niepopełnienia czynu lub braku danych dostatecznie uzasadniających 

podejrzenie jego popełnienia (art. 17 § 1 pkt 1 k.p.k.), 

 w 14 z nich – wobec ustalenia, iż czyn nie zawiera ustawowych znamion czynu 

zabronionego (art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.), 

 w 4 sprawach – wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa z art. 152 § 1 k.k., 

 w 2 sprawach – wobec braku danych dostatecznie uzasadniających popełnienie przez 

podejrzanych zarzucanego im przestępstwa, 

 w 2 sprawach – wobec przedawnienia karalności czynu (art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k.), 

 w 1 ze spraw – wobec śmierci podejrzanego (art. 17 § 1 pkt 5 k.p.k.). 

 

Nadmienić należy, iż z 26 spraw skierowanych w minionym roku z aktem oskarżenia do sądu 

– łącznie przeciwko 36 oskarżonym o popełnienie wymienionych wyżej przestępstw, w 8  

z nich zarzucono takim oskarżonym dokonanie 2 lub więcej przestępstw z naruszeniem 

przepisów ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, o ochronie płodu 

ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. 

W jednej ze spraw oskarżony Jerzy K. stanął pod zarzutem popełnienia 21 przestępstw, w tym 

16 czynów z naruszeniem przepisów powołanej ustawy - odpowiednio z art. 152 § 2 k.k., art. 

154 § 1 k.k. i art. 160 § 1 k.k. oraz art. 157 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 12 k.k., 

polegających na udzieleniu kobietom ciężarnym pomocy w przerwaniu ciąży poprzez 

sprzedaż leków wczesnoporonnych i przekazanie im instrukcji ich użycia, czym naraził je na 

bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Powyższe - w 2 

przypadkach – wywołało u takich kobiet rozstrój zdrowia trwający powyżej 7-miu dni  

w postaci ciężkiego zakażenia, krwotoku i w efekcie tego – niedokrwistości pokrwotocznej, 

natomiast w 1 przypadku – zażycie wspomnianych środków farmakologicznych 

doprowadziło u kobiety ciężarnej do niewydolności wielonarządowej w przebiegu zakażenia 

septycznego i jej zgonu. 

Postępowanie w tej sprawie toczy się aktualnie przed Sądem Okręgowym w Toruniu. 

 

Postępowania przygotowawcze w 7 dalszych sprawach, wszczętych w 2005 roku względnie 

w okresie poprzedzającym, pozostają w toku z uwagi na dokonywanie w nich przez 

prokuratorów czynności procesowych zmierzających do wszechstronnego ustalenia 

okoliczności i sposobu dokonania przestępstw określonych w rozdziale XIX kodeksu 

karnego, związanych z naruszeniem wymogów ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu 

ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, w tym m.in. z uwagi na 
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sporządzanie opinii przez biegłych lekarzy specjalistów z zakresu ginekologii, a także 

podejmowanie w tych sprawach czynności zmierzających do ujawnienia sprawców  

i pociągnięcia ich do odpowiedzialności karnej za wymienione przestępstwa. 

 

W 2005 roku w 3 przypadkach - wobec ustalenia, iż stwierdzona ciąża była następstwem 

czynu zabronionego – wydano, na prośbę pokrzywdzonych kobiet, zaświadczenia 

potwierdzające okoliczności wynikające z treści art. 4a ust. 1 pkt 3 w zw. z pkt 5 cytowanej 

ustawy.  

 

Sądy powszechne rozpoznały w 2005 roku łącznie 22 sprawy skierowane przez prokuratorów 

zarówno w minionym roku, jak i w okresie poprzedzającym z aktem oskarżenia przeciwko 29 

sprawcom przestępstw naruszających wymogi cytowanej ustawy. 

W wyniku rozpoznania takich spraw zapadły następujące orzeczenia: 

 w 17 z nich – wyroki skazujące 22 oskarżonych m.in. za przestępstwa z art. 152 § 1 k.k., 

art. 152 § 2 k.k. i z art. 13 k.k. w zw. z art. 152 § 1 k.k. (przerwania ciąży z naruszeniem 

przepisów cyt. ustawy, usiłowania dokonania takich czynów i nakłaniania do ich 

dokonania), a także z art. 207 § 1 k.k. w zw. z art. 157 § 2 k.k. w zb. z art. 152 § 2 k.k.  

i w zw. z art. 11 § 1 k.k. (znęcania się fizycznego i psychicznego nad konkubiną i 

nakłaniania jej do przerwania ciąży),  

 w 3 z nich – sąd postępowanie karne przeciwko 4 sprawcom czynów określonych w art. 

152 § 2 k.k. warunkowo umorzył, wyznaczając im okres próby na 2 lata i zasądzając 

świadczenia pieniężne w wysokości od 500 do 2.000 zł na określony cel społeczny, m.in. 

Fundację Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie i Fundację „Ratowanie Dzieci  

z Chorobą Nowotworową”, 

 w 2 sprawach sąd uniewinnił łącznie 3 oskarżonych od popełnienia zarzucanych im 

czynów (odpowiednio 1-go - oskarżonego o dokonanie przestępstwa z art. 152 § 1 k.k. i 2 

oskarżonych o dokonanie przestępstw z art. 152 § 2 k.k.). 

 

W 17 sprawach, w których zapadły wyroki skazujące łącznie 22 oskarżonych za wymienione 

przestępstwa, sąd wymierzył: 

 w odniesieniu do 21 oskarżonych – kary od roku do 2 lat pozbawienia wolności,  

z warunkowym zawieszeniem ich wykonania tytułem próby na okres od 2 do 4 lat,  

a ponadto kary grzywny – od 60 do 300 stawek dziennych po 10 – do 50 zł każda oraz 

nawiązki od 500 do 10.000 zł na rzecz instytucji zajmujących się ochroną praw dziecka  
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i przepadek określonych kwot uzyskanych w wyniku przestępstwa na rzecz Skarbu 

Państwa; 

 w odniesieniu do 1-go z oskarżonych o popełnienie czynu z art. 152 § 2 k.k. sąd orzekł - 

przy zastosowaniu art. 60 § 1, § 2 i § 6 k.k. - samoistną karę grzywny w wymiarze 10 

stawek dziennych w wysokości 30 zł każda. 

 

Wobec 4 oskarżonych lekarzy ginekologów orzeczono również dodatkowo środek karny – 

zakaz wykonywania zawodu lekarza na okres od 2 do 10 lat, a w przypadku 1-go  

z oskarżonych lekarzy tej specjalności – zakaz prywatnej praktyki lekarskiej na okres 4 lat. 

 

Dwie sprawy, w których w 2005 roku zapadły wyroki uniewinniające, dotyczyły: 

 pierwsza – sprawy wyłączonej z materiałów procesowych innego postępowania 

przygotowawczego, prowadzonego w 2004 roku, a dotyczącego sprowadzania na teren 

Polski tzw. leków wczesnoporonnych o nazwie „Methotrexat” i „Cyxotec” oraz 

udostępniania ich zamawiającym poprzez przesyłanie w formie przesyłek pocztowych na 

wskazane adresy. Z materiałów tych wynikało, iż oskarżeni Urszula G. i Jan Sz. udzielili 

jednej z kobiet pomocy w przerwaniu ciąży, poprzez dostarczenie jej w podanych wyżej 

okolicznościach wspomnianych leków wczesnoporonnych. Sąd I instancji uniewinnił 

oskarżonych od popełnienia zarzucanego im czynu z art. 152 § 2 k.k. uznając, iż brak jest 

dowodów na to, by przekazane przez nich środki farmakologiczne służyły do przerwania 

ciąży w okolicznościach sprzecznych z przepisami ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku  

o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności 

przerywania ciąży. Wywiedziona w tej sprawie przez oskarżyciela publicznego apelacja 

nie została jeszcze rozpoznana przez sąd II instancji; 

 druga ze spraw – dokonania przez lekarza ginekologa Romana S. zabiegu przerwania 

ciąży za zgodą kobiety ciężarnej, jednakże z naruszeniem przepisów powołanej wyżej 

ustawy. Sąd I instancji uniewinnił oskarżonego od popełnienia zarzucanego mu 

przestępstwa z art. 152 § 1 k.k. W uzasadnieniu wyroku sąd podniósł, iż odmówił m.in. 

wiarygodności zeznaniom pokrzywdzonej, zgodnie z którymi poddała się ona zabiegowi 

nielegalnego przerwania ciąży, przeprowadzonemu przez wymienionego lekarza i uznał, 

że w przedmiotowej sprawie brak jest innych przekonywujących dowodów na zaistnienie 

wymienionego przestępstwa (w tym dokumentacji medycznej potwierdzającej 

okoliczności przebiegu ciąży wskazane przez pokrzywdzoną). Prokurator zapowiedział 

wniesienie środka odwoławczego od niniejszego wyroku do sądu II instancji. 
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W 15 pozostałych sprawach skierowanych przez prokuratorów zarówno w 2005 roku, jak  

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

tego rodzaju, postępowania sądowe pozostają w toku. W jednej ze spraw skierowanych  

z aktem oskarżenia sąd nie wyznaczył do końca 2005 roku terminu rozprawy. 

 

W dalszych 54 sprawach prowadzonych w 2005 roku ustalono, iż dokonana w nich na 

szczeblu prokuratur okręgowych i apelacyjnych analiza zgromadzonego materiału 

dowodowego wykazała, że decyzje o umorzeniu wymienionych postępowań 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, które nie dawały podstaw do 

uznania, że zaistniałe zdarzenia nastąpiły na skutek popełnienia przestępstwa.  

Wyjaśnienie okoliczności ich zaistnienia 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 1 ze spraw za niezasadną uznano decyzję o odmowie wszczęcia postępowania 

przygotowawczego i polecono jego przeprowadzenie w kierunku zaistnienia przestępstwa 
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z art. 152 § 1 k.k. (dokonania zabiegu przerwania ciąży za zgodę kobiety ciężarnej,  

z naruszeniem przepisów powołanej ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu 

ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży), 

 w 2-giej ze spraw za przedwczesną uznano decyzję o umorzeniu - na podstawie art. 17 § 1 

pkt 1 k.p.k. - postępowania przygotowawczego prowadzonego w kierunku zaistnienia 

przestępstw z art. 152 § 1 i 2 k.k. (przeprowadzenia zabiegu przerwania ciąży w podanych 

wyżej okolicznościach oraz udzielenia kobiecie ciężarnej pomocy w dokonaniu takiego 

zabiegu) i polecono podjęcie w trybie art. 327 § 1 k.p.k. na nowo wymienionego 

postępowania oraz dokonanie w jego toku wskazanych czynności dowodowych, 

 w 3-ciej ze spraw, w której skierowano akt oskarżenia do sądu przeciwko lekarzowi 

ginekologowi Janowi M., oskarżonemu o dokonanie przerwania ciąży w okolicznościach 

wyczerpujących znamiona przestępstwa z art. 152 § 1 k.k., przedwcześnie umorzono 

śledztwo prowadzone w kierunku ustalenia pozostałych sprawców tego czynu. Powyższe 

skutkowało zleceniem podjęcia w przedmiotowej sprawie dalszych czynności 

umożliwiających identyfikację lekarza anestezjologa i pielęgniarki, uczestniczących  

w zabiegu nielegalnego przerwania ciąży, 

 w 4-tej ze spraw decyzję o umorzeniu postępowania przygotowawczego na podstawie art. 

17 § 1 pkt 2 k.p.k., prowadzonego w sprawie o przestępstwo z art. 152 § 2 k.k. oceniono 

również w kategoriach jej przedwczesności i polecono dokonanie – na zasadzie art. 327 § 

3 k.p.k. –uzupełniających czynności procesowych, pozwalających na wyjaśnienie 

okoliczności i celu nabywania tzw. leków wczesnoporonnych przez ustalone w toku tego 

postępowania osoby.  

 

Nadmienić należy, iż podstawą wszczęcia w niniejszej sprawie postępowania 

przygotowawczego były materiały wyłączone z innej, prowadzonej w 2004 roku sprawy 

dotyczącej sprowadzania wymienionych środków farmakologicznych z Europy Zachodniej do 

Polski przez 2 sprawców, którym przedstawiono m.in. zarzut popełnienia przestępstw z art. 

152 § 2 k.k. i art. 124 ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 

126, poz. 1381, z późn. zm.). 

 

W reasumpcji 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  
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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. 

 

5.3. 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.  

 

Tab. 12 Sprawy rozpatrywane przez rzeczników odpowiedzialności zawodowej lekarzy w 
latach 2002 - 2005. 
 

Liczba spraw rozpatrywanych w latach 2002 - 2005 przez Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności 
Zawodowej dotyczących: 

 opieki na ciężarną 
opieki 

okołoporodowej 
badań genetycznych 

płodu Przerywania ciąży 
Lata ogółem Z czego 

odmowa/ 
umorzenie 

ogółem Z czego 
odmowa/ 
umorzenie

ogółem Z czego 
odmowa/ 

umorzenie 

ogółem Z czego 
odmowa/ 
umorzenie

2002 41 25 84 48 3 2 3 1 

2003 58 44 126 50 - - 6 - 

2004 23 1 39 7 - -     

2005 45 13 94 34 0 0 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 2005 

przez rzeczników odpowiedzialności zawodowej w związku z opieką nad kobietą ciężarną, 

opieką okołoporodową i przerywaniem ciąży utrzymuje się mniej więcej na jednakowym 

poziomie biorąc pod uwagę średnie z dłuższych okresów czasu.  
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Zamieszczona poniżej tabela przedstawia postępowania prowadzone w latach 2002 - 2005 

przez okręgowe sądy lekarskie. 
 
Tab. 13 Postępowania prowadzone w latach 2002 - 2005 przez okręgowe sądy lekarskie. 
 

Liczba spraw rozpatrywanych w latach 2002 - 2005 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 9 0 0 2 2 

2004 16 7 16 12 0 0 0 0 

2005 3 1 10 12 0 0 2 2 

 

W stosunku do trzech lat ubiegłych w roku 2005 zarówno liczba rozpatrywanych przez 

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

związanych z opieką okołoporodową jest trudna do interpretacji (z uwagi na niewielką liczbę 

przypadków). 

Natomiast, zarówno w poprzednich latach jak i w roku 2005, okręgowe sądy lekarskie nie 

rozpatrywały żadnych spraw związanych z badaniami genetycznymi płodu.  

 

5.4. Działania podejmowane przez Biuro Praw Pacjenta 

 

Od 2002 roku działa przy Ministrze Zdrowia Biuro Praw Pacjenta. 

W 2005 roku w Biurze Praw Pacjenta zarejestrowano 51 spraw dotyczących opieki nad 

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

pisemną. 
 

Przedmiotem tych spraw były: 

1. Zgony noworodków - 11 spraw. 

2. Uszkodzenia okołoporodowe - 24 sprawy. 

3. Zaniedbania w opiece nad pacjentką będącą w okresie połogu - 4 sprawy. 

4. Zgon kobiety będącej w okresie połogu - 1 sprawa. 

5. Nieprawidłowo prowadzona ciąża - 7 spraw. 
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6. Utrudnienia w dostępie do badań prenatalnych - 1 sprawa. 

7. Inne sprawy. 

 

Informacje, jakich Biuro udzieliło pacjentkom: 

 porady prawne, w szczególności dotyczące procedury dochodzenia roszczeń od 

świadczeniodawców; 

 wyjaśnienie procedury składania skargi do okręgowych rzeczników 

odpowiedzialności zawodowej w przypadku podejrzenia popełnienia błędu 

medycznego lub zaniedbań; 

 informacje dotyczące procedury ugodowego zakończenia sporu ze świadczeniodawcą; 

 

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; 

 zawiadomienie wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych o wystąpieniu np.: 

przypadków posocznicy lub zakażenia gronkowcem złocistym; 

 wystąpienie pisemne do świadczeniodawcy w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji; 

 interwencje u świadczeniodawcy {w przypadku odmowy wystawienia skierowania na 

badania, kobiecie będącej w ciąży). 

 

Wśród innych spraw zgłaszanych do Biura Praw Pacjenta podkreślenia wymagają: 

 nieprawidłowe odczytywanie badań USG, w przypadku wystąpienia wątpliwości co 

do prawidłowego przebiegu ciąży, niekierowanie na konsultację u innego specjalisty 

lub niekierowanie do placówki dysponującej nowoczesnym sprzętem medycznym; 

 nierespektowanie wskazań lekarza prowadzącego ciążę, opisanych w skierowaniu lub 

wynikających bezpośrednio z karty przebiegu ciąży, przez personel medyczny. 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). 
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Biuro zarejestrowało również 10 zgłoszeń w sprawach dotyczących podstaw prawnych 

pobierania przez szpitale opłat za tzw. „porody rodzinne" oraz 3 zapytania pacjentek  

o podstawy i warunki przerwania ciąży. W tej sprawie pytającym udzielono szczegółowych 

wyjaśnień.  

 

Do najczęściej rejestrowanych informacji odnośnie naruszania praw przedmiotowej 

grupy pacjentek można zaliczyć nieprzestrzeganie: 

 prawa do poszanowania intymności i godności osobistej, w trakcie udzielania 

świadczeń zdrowotnych (w szczególności w trakcie hospitalizacji); 

 prawa do rzetelnej informacji o stanie zdrowia pacjentki, brak informacji  

o ewentualnych komplikacjach w związku ze stwierdzeniem ciąży wysokiego ryzyka; 

 prawa do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wiedzy medycznej (badań USG); 

 prawa 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). 

 

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

wyczerpujące informacje oraz porady prawne z zakresu przepisów obowiązujących przepisów 

prawa, zgodnie z zadaniami nałożonymi na Biuro. 

 

 


