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APEL nr3

XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku
z dnia 11 marca 2017 roku

w sprawie: Zapewnienia kobietom w ciąży, rodzącym, w połogu i noworodkom
profesjonalnej opieki medycznej w oparciu o standardy skoncentrowane wokół
pacjentki i jej dziecka.

Skierowany do:
Parlamentarzyści lokalni
Zespół do spraw opracowania projektu standardów organizacyjnych opieki
okołoporodowej

Uzasadnienie: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 L W sprawie
postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki
okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego
porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem będzie obowiązywało co najwyżej
do 31 grudnia 2018 roku. Prace nad standardami opieki okołoporodowej rozpoczęły
się na wniosek Ministra Zdrowia prof. Zbigniewa Religi w 2007 roku. Powołany przez
Ministra Zespół Ekspertów (położnicy i neonatolodzy, położne, strona społeczna
reprezentowana przez Fundację Rodzić po Ludzku) stworzył dokument, którego celem było
ograniczenie nadmiernej medykalizacji porodu fizjologicznego, przestrzeganie praw pacjenta,
stosowanie zasad trój stopniowej opieki perinatalnej i zwiększenie satysfakcji pacjentek
z opieki okołoporodowej, w zgodzie z wytycznymi WHO, zasadami medycyny opartej
na dowodach naukowych i dostosowane do systemu ochrony zdrowia w Polsce. Standard
opieki okołoporodowej to nie tylko lata pracy różnych ekspertów. To przede wszystkim ujęcie
w akcie prawnym głosu tysięcy kobiet, które biorąc udział w kolejnych edycjach akcji Rodzić
po Ludzku, od 1994 L domagały się poszanowania ich praw i potrzeb w trakcie porodu. Brak
odpowiedniego standardu pozbawi kobiety możliwości wniesienia skargi, ponieważ
nie będą miały do czego się odwołać. Jakość opieki, jaką otrzyma rodząca, będzie zależna
od decyzji ordynatora lub lekarza, zwyczajów i rutyn panujących w danej placówce.
To wszystko cofa nas do ponurych lat opresyjnego położnictwa drugiej połowy XX wieku.

W związku z powyższym apelujemy o zapewnienie rodzącym kobietom opieki
na miarę XXI wieku, czego wyrazem powinien być akt prawny, respektujący prawo kobiet
do profesjonalnej opieki w oparciu o standardy, skupione na dobru najwyższym jakim jest
zdrowie i życie kobiet rodzących i ich dzieci.
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