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Konferencja prasowa  

 

„(NIE)JAWNOŚĆ (NIE) SPRZYJA ZDROWIU. 

JAKĄ CENĘ PŁACIMY ZA BRAK DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ?” 

 

Czy polskie porodówki są jawne i świadome swoich obowiązków? Co mają do ukrycia placówki 

położnicze celowo uchylające się od ustawowego obowiązku udzielania informacji publicznej? 

Fundacja Rodzić po Ludzku stojąca od 20 lat na straży praw kobiet w opiece okołoporodowej kolejny 

raz podjęła próbę dowiedzenia się, jak wygląda opieka medyczna w placówkach położniczych 

w Polsce.  

W dniu 15 lutego 2017 r. o godz. 11.00 przy ul. Nowolipie 13/15 w Warszawie odbędzie się 

konferencja prasowa pt. (Nie)jawność (nie) sprzyja zdrowiu. Jaką cenę płacimy za brak dostępu do 

informacji publicznej? organizowana przez Fundację Rodzić po Ludzku oraz Sieć Obywatelską 

Watchdog Polska.  

Już w 1985 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w dokumencie pt. „Poród nie jest chorobą” 

zalecała, że „cała społeczność powinna być informowana o różnych formach opieki okołoporodowej, 

aby umożliwić kobiecie wybór takiej opieki, jaką ona preferuje”, a „szpitale powinny ogłaszać własne 

dane statystyczne dotyczące porodów, np. cięć cesarskich.”. Rekomendacje WHO ciągle jeszcze nie są 

w pełni realizowane w Polsce, dlatego Fundacja Rodzić po Ludzku po raz kolejny podjęła próbę 

uzyskania informacji publicznych od szpitali. W tym celu w sierpniu 2016 r. do wszystkich placówek 

położniczych została wysłana ankieta z pytaniami m.in. o warunki panujące na oddziale, dostępność 

szkoły rodzenia, procedury podczas porodu, obecność osób towarzyszących, dostępne 

niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu, kontakt matki i dziecka po narodzinach, dostępność na 

oddziale psychologa i doradcy laktacyjnego, jak również o dane statystyczne dotyczące cesarskich 

cięć, nacięć krocza, znieczulenia opioidami, znieczulenia zewnątrzoponowego.  

Tylko co 3 szpital był świadom ustawowego obowiązku udostępnienia informacji publicznej 

i wywiązał się z niego w terminie. Na konferencji przedstawimy efekty kilkumiesięcznego procesu 
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zbierania informacji publicznych przez Fundację Rodzić po Ludzku od 400 placówek położniczych 

w Polsce. Sieć Obywatelska Watchdog Polska zaprezentuje wyniki badania dostępności informacji 

o działaniu szpitali klinicznych i szpitali z oddziałami położniczymi o III stopniu referencyjności. 

Jak wyglądał proces pozyskiwania danych i jakie trudności pojawiły się po drodze, które szpitale 

i dlaczego uchylają się od wypełnienia ustawowego obowiązku udostępnienia informacji publicznej? 

Ile kosztuje pozyskiwanie danych publicznych nas jako społeczeństwo? Jaką cenę płacą szpitale 

uchylające się od obowiązku udostępnienia obywatelom informacji? Dlaczego instytucje publiczne 

nie chcą współpracować z obywatelami i ujawniać informacji? Porozmawiamy także o tym, jakie 

znaczenie ma zbieranie danych dla jakości opieki okołoporodowej i w oparciu o co są tworzone 

w Polsce polityki zdrowotne w zakresie opieki nad matką i dzieckiem. 

Serdecznie zapraszamy! 

 
Osoba do kontaktu : 

Iwona Adamska-Sala 

iwona.adamska@rodzicpoludzku.pl 

Tel. 600-251-210 
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Program konferencji prasowej 

„(NIE) JAWNOŚĆ (NIE) SPRZYJA ZDROWIU. 

JAKĄ CENĘ PŁACIMY ZA BRAK DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ?” 

 

15 lutego 2017 r., godz. 11.00 

Biuro Fundacji Rodzić po Ludzku: ul. Nowolipie 13/15, 00-150 Warszawa 

 

11.00-11.15 

Wprowadzenie i przywitanie gości 
Znaczenie zbierania danych dla jakości opieki okołoporodowej  

Joanna Pietrusiewicz 
Fundacja Rodzić po Ludzku 

11.15-11.30 

Realizacja prawa do informacji publicznej przez placówki położnicze 

Iwona Adamska-Sala 
Fundacja Rodzić po Ludzku 

11.30-11.50 

Najczęstsze problemy w procesie pozyskiwania informacji publicznych 
w obszarze zdrowia na podstawie doświadczeń Fundacji Rodzić po Ludzku 
i Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska  

Szymon Osowski 
Sieć Obywatelska Watchdog Polska 

11.50-12.10 

Tworzenie polityk zdrowotnych w oparciu o wskaźniki opieki okołoporodowej 

Katarzyna Szamotulska 
Instytut Matki i Dziecka 

 

 


