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Szanowny Panie Starosto, 

Szanowni Radni i Radne 

 

Jako Wielka Koalicja za Równością i Wyborem zrzeszająca blisko 100 organizacji zajmujących się prawami 

kobiet pragniemy wyrazić zaniepokojenie z powodu uchwalonego planu naprawczego szpitala w 

Ustrzykach Dolnych na ostatniej sesji w 2019 roku Rady Powiatu, w ramach którego oddział 

ginekologiczno-położniczy ma zostać zamknięty.  

Oddział Ginekologii w szpitalu w Ustrzykach Dolnych nie tylko zapewnia kobietom w ciąży opiekę i 

leczenie, ale także prowadzi profilaktykę chorób kobiecych. Na oddziale wykonuje się małe zabiegi 

lecznicze jak i duże operacje. Dzięki szerokiemu zakresowi usług medycznych oferowanych przez oddział, 

z pomocy mogą korzystać kobiety z różnymi schorzeniami.  

Zła sytuacja finansowa nie może być powodem ograniczenia praw kobiet do dostępu do świadczeń 

opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Władze publiczne, o czym mówi artykuł 68 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązane są do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej 

m.in. właśnie kobietom w ciąży. Zamknięcie oddziału utrudni wielu kobietom dostęp do opieki 

zdrowotnej, a dla kobiet w ciąży ta sytuacja będzie szczególnym wyzwaniem. Kobiety będą zmuszone 

wybrać oddalone placówki od ich miejsca zamieszkania, jak np. w Brzozowie, Przemyślu czy Krośnie. Te 

placówki położone są nawet o kilkadziesiąt kilometrów od Ustrzyk Dolnych, co w sytuacji nagłego 

pogorszenia się stanu zdrowia kobiety w ciąży lub nagłego porodu może stanowić zagrożenie dla 

zdrowia.  

Pragniemy zauważyć, że porodówki w tych szpitalach oceniane są znacznie gorzej w kontekście opieki i 

warunków w przeciwieństwie do oddziału ginekologicznego w Ustrzykach Dolnych cieszącego się 

największym zadowoleniem pacjentek z regionu. Szerzej o wynikach monitoringu porodówek możecie 

Państwo przeczytać na portalu GdzieRodzic.info  prowadzonego przez Fundację Rodzić po Ludzku. 

Likwidacja Oddziału Ginekologii w Ustrzykach Dolnych nie przełoży się na powiększenie oddziałów 

położniczych (zarówno pod względem łóżek jak i personelu) w miastach, do których będą zmuszone 
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jeździć kobiety. Może natomiast spowodować, że kobiety będą musiały być hospitalizowane w gorszych, 

a przez to bardziej stresujących warunkach. 

Zamknięcie oddziału dotknie również kobiety planujące poród w domu i duża odległość od szpitala 

może okazać się znacznym utrudnieniem w stanach nagłych wymagających szybkiej hospitalizacji. 

Kontrola NIK o opiece okołoporodowej na oddziałach położniczych wykazała, że w skontrolowanych 

oddziałach nie przestrzegano wszystkich standardów opieki okołoporodowej. Pragniemy zauważyć, że 

w tym kontekście niewielkim powiatowym oddziałom położniczym łatwiej jest zapewnić komfort 

psychiczny pacjentki, który odgrywa niebagatelną rolę podczas porodu. Chcemy podkreślić, że dla 

Oddział Ginekologicznego w Ustrzykach Dolnych jednym z najważniejszych celów jest właśnie walka z 

bólem i stresem przy porodzie. Tym samym oddział wpisuje się w realizację standardów organizacyjnych 

opieki okołoporodowej z rozporządzenia Ministra Zdrowia. 

Oczekujemy zastosowania kroków przeciwdziałających ograniczeniu dostępności dla kobiet w ciąży 

dostępu do ochrony zdrowia i życia. 

 

Do wiadomości: 

1. Pan Łukasz Szumowski 

Minister Zdrowia  

Ministerstwo Zdrowia 

 

2. Pan Robert Bugaj  

Dyrektor 

Podkarpacki Oddział Wojewódzki 

Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie 

 

3. Pan dr n. med. Jarosław Janeczko 

Konsultant wojewódzki ds. położnictwa i ginekologii 

Szpital Specjalistyczny Pro-Familia 

Oddział Położniczy 

ul. Witolda 6 B, 35-302 Rzeszów 

 

4. Pan lek. med Marek Kęska 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 

Oddział ginekologiczno – położniczo – noworodkowy 

ul. 29 Listopada 57  

38-700 Ustrzyki Dolne 
 

List sygnuje 100  organizacji  prawnoczłowieczych i kobiecych i ruchów nieformalnych z Wielkiej 

Koalicji za Równością i Wyborem. 

 

Wielka Koalicja za Równością i Wyborem 


