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Nazywam się Marzena Pilarz-Herzyk. 
Jestem mamą synów - Oskara, Oliwiera i Olafa.

Aktywnie działającą prawniczką. 
Artystką z zamiłowania. Wzrusza mnie, gdy Syn

obejmuje mnie małymi rączkami, mówiąc: „kocham
Cię dużooo”. 

Wraz awansem na najważniejsze stanowisko Mama,
stworzyłam autorski blog MamaPrawniczka.pl,
będący dzisiaj wsparciem dla tysięcy Kobiet.

 

 
 

CZEŚĆ !



WSTĘP
Przed założeniem bloga kilka lat, zawodowo związana byłam      
 z zarządzaniem przedsiębiorstwami, procedurami prawnymi         
i finansowymi. Wraz z raczkowaniem pierwszego Dziecka, pojawił
się pomysł, aby pokazać światu, że prawo nie musi być nudne     
i warto się z nim zaprzyjaźnić. Byłam jedną z pierwszych
prawniczek, który rozpoczęły edukowanie w sieci. 
Dzięki konsultacjom online mogę wspierać Kobiety w całej
Polsce, bez względu na ograniczenia odległości czy wielkości
miejscowości, w której mieszkają. Chcę wspierać młodych
Rodziców w zawiłych i skomplikowanych prawnych ścieżkach,
drogach i zakrętach. Tak zaczęła się moja fascynująca podróż,
którą dzielę z innymi Kobietami, Mamami, Rodzicami.

Najczęściej pracuję z Kobietami w ciąży, Mamami
rozpoczynającymi urlopy związane z rodzicielstwem, czy tymi,
które właśnie powracają do pracy. Nie pomijam także tatusiów,  
 o których często, w szale macierzyństwa, niesłusznie
zapominamy. Pokazuję im możliwości i uprawnienia, jakie otwiera
przed nimi prawo pracy i z których mogą korzystać, bez
obawiania się o swoją zawodową przyszłość. Uważam jednak,   
 że rzetelne wspieranie w tej kwestii, to też edukowanie
pracodawców.

Druga, równie ważna dla mnie tematyka, to szeroko rozumiana
opieka okołoporodowa. Moim zdaniem prawa Kobiety rodzącej,
w czasie pobytu w szpitalu i w pierwszych tygodniach           
 po porodzie, to niemalże must have każdej wyprawki. 

Od kilku lat pomagam także pro bono rodzicom po stracie
Dziecka. To ogromnie trudny czas i niejednokrotnie przebrnięcie
przez procedury i uprawnienia staje się czymś niewyobrażalnie
kłopotliwym. Na bezpłatną pomoc mogą zawsze liczyć również
Rodzice, dzieci urodzonych znacznie wcześniej, niż termin       
 to przewidywał.
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O CZYM JEST TEN
E-BOOK?

jakie prawa przysługują Ci w okresie ciąży i porodu          
 w szpitalu;
jaki wpływ na prawa rodzących ma epidemii koronawirusa;
jak prawidłowo zaplanować formalności po narodzinach
Dziecka;
jak przebrnąć przez formalności na wypadek straty Dziecka.

Ten e-book powstał, abyś mogła przejść przez swoją ciążę        
i okres narodzin bez zbędnego martwienia się o formalności. Tak
jak wspomniałam wcześniej, uważam, że zapoznanie się         
 ze swoimi prawami, powinno trafić na każdą listę z wyprawką.
Dlatego właśnie przychodzę Ci z pomocą.

Z tej publikacji dowiesz się:

Ten e-Book powstał po to, aby ułatwić Ci proces przejścia przez
formalności, które pojawią się tak w ciąży, jak i po narodzinach
Twojego Dziecka. Ten wyjątkowy czas będzie obfitował           
 w mnóstwo nowości. Chciałabym, aby zagadnienia prawnicze,      
z którymi na pewno się spotkasz, nie przyprawiały Cię o zawrót
głowy. 
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STANDARDY OPIEKI
OKOŁOPORODOWEJ

- CO TO JEST?
Standardy Opieki Okołoporodowej weszły w życie w dniu           
 1 stycznia 2019. Standard jest pewnym wzorcem postępowania,
mającym na celu ujednolicenie postępowania, opieki nad
Kobietą rodzącą. To swoisty kodeks praw pacjentek. Nowe
Rozporządzenie wskazuje, że dokument ma wymiar
organizacyjny. 
Oznacza to więc, że ma na celu uszczegółowienie procedur
postępowania i poszanowania praw Kobiet rodzących, jednak
nie narzuca, nie wpływa w żaden sposób na kwestie medyczne
(standardy nie wkraczają w zakres postępowania
medycznego).

Standardy obejmują cały okres ciąży, poprzez również
przygotowanie do porodu, sam poród, opiekę nad Matką 
i Noworodkiem, połóg i laktację.
Standardy są odpowiedzią na potrzebę zwrócenia szczególnej
uwagi na poszanowanie praw Kobiety rodzącej, ujednolicenia
sposobu opieki, zapewnienia jak największego komfortu w tym
szczególnym czasie i zwiększenia bezpieczeństwa Mamy           
 i Dziecka, przy jednocześnie możliwie najmniejszej interwencji
medycznej. Jednym z priorytetów jest zmniejszenie liczby cięć
cesarskich
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CIĄŻA

Rozporządzenie uszczegóławia kwestię sprawowania opieki nad
kobietą ciężarną. Znakomita większość ciąż jest prowadzona
tylko i wyłączenie przez lekarzy. Rola położnej ogranicza się
jedynie do przyjęcia porodu lub ewentualnie w niektórych
placówkach do mierzenia ciśnienia, sprawdzania wagi oraz
uzupełnienia wyników badań w karcie ciąży.
Powinnaś wiedzieć, że masz prawo wyboru czy regularny
kontakt w ciąży będziesz miała z położną, czy z lekarzem.

Kto może sprawować nad Tobą opiekę?

Poziomy opieki perinatalnej 

I poziom opieki perinatalnej: to opieka nad fizjologicznie
przebiegającą ciążą, porodami połogiem oraz zdrowym
noworodkiem (ewentualnie krótkotrwała patologia ciąży);
II poziom opieki perinatalnej: to opieka nad ciążą
patologiczną średniego stopnia;
III poziom opieki perinatalnej: to opieka nad najcięższą
patologią ciąży.

Warto wiedzieć, że placówki medyczne podzielone są według
tzw. poziomów opieki perinatalnej (czyli pod kątem
ewentualnych komplikacji ciążowych/porodowych).
Rozporządzenie wprowadza obowiązek (to nie jest nowość)
kierowania Kobiety w ciąży do jednostki o poziomie
referencyjnym, odpowiednim do Twojego stanu zdrowia
i przebiegu ciąży.

Edukacja przedporodowa
Przepisy ujednolicają ramy programowe edukacji
przedporodowej. Nacisk na edukację ma na celu wpłynięcie na
postrzeganie porodu, łagodzenie lęku, co powinno w zamyśle
zmniejszyć liczbę porodów przedwczesnych, interwencji
medycznych oraz głównie liczby cięć cesarskich.
Za organizację edukacji odpowiedzialna jest położna POZ.
Uprawnienie do skorzystania z edukacji indywidualnej lub
grupowej przysługuje każdej kobiecie od 21 tygodnia ciąży, do
porodu. 
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Tu warto zwrócić uwagę, ze Standardy, wprowadzają definicję
osoby bliskiej. Ta osoba – wskazana przez Ciebie – może
towarzyszyć Ci w całej drodze od ciąży do porodu i dalej. Do
grona osób bliskich zaliczono: małżonka, krewnego lub
powinowatego do II stopnia w linii prostej, przedstawiciela
ustawowego, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu lub inną
osobę wskazaną przez Ciebie. Jak więc widzisz, w praktyce
może być to każda osoba, wskazana przez Ciebie, nie musi być
z Tobą w żaden sposób spokrewniona, spowinowacona, ani
związana formalnie.

Osoba bliska

Plan opieki przedporodowej i plan porodu

Rozporządzenie wprowadza obowiązek stworzenia z ciężarną
planu opieki przedporodowej i planu porodu, który powinien
być dołączony do dokumentacji medycznej zewnętrznej.
Osoba, sprawująca nad Tobą opiekę medyczną zobowiązana
jest więc do wspólnego z Tobą ustalenia planu opieki
przedporodowej, która ma w szczególności uwzględniać
możliwość/konieczność zakwalifikowania Cię do np. badań
prenatalnych czy echokardiograficznych, ale również ustalenia
szczegółowego planu porodu.
Plan porodu ma za zadanie określić aspekty porodu, na które
możesz mieć wpływ i co do których chciałabyś wskazać swoją
wolę. Oczywiście oba dokumenty powinny być modyfikowane
wraz z postępem ciąży i ewentualnie zmieniającą się sytuacją,
potrzebami i Twoimi oczekiwaniami.

Realizacja praw pacjenta
Standardy podkreśliły wagę zwrócenia uwagi na realizację
przysługujących Ci praw, jako pacjentce (czyli w momencie
objęcia Cię opieką szpitalną, tak na etapie porodu, jak również
na każdym etapie ciąży). Personel medyczny jest zobowiązany
do stosowania procedur medycznych, związanych z ciążą,
porodem, połogiem, opieką nad noworodkiem, laktacją, zawsze
z poszanowaniem Twojego świadomego udziału w tym procesie.
Musisz być poinformowana na każdym etapie o planowanych
procedurach, działaniach. 
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PORÓD

przebicie pęcherza płodowego (amniotomia);
indukcja porodu;
stymulacja czynności skurczowej;
podawanie opioidów;
nacięcie krocza;
cięcia cesarskiego;
podaniu noworodkowi mleka modyfikowanego.

Jednym z celów tych przepisów jest nacisk na konieczność
zmniejszenia do minimum interwencji medycznych, związanych  
 z porodem, w szczególności:

Oczywiście powyższe nie może wykluczać zasad
bezpieczeństwa zdrowotnego. Ingerencja zaś w naturalny
proces ciąży, porodu i laktacji, wymaga medycznych wskazań
(jak np. cukrzyca ciążowa, leczenie nadciśnienia tętniczego).
Takie bowiem przesłanki, wymuszają niejako stosowania
procedur dodatkowych, wykraczających poza omawiane
Standardy.

Minimalizowanie medykalizacji

Zakończenie ciąży do 42tc, bez koniecznej
hospitalizacji

 Ważnym jest, iż przed rokiem 2019 wskazywano, iż ciąża
powinna zostać rozwiązana po zakończonym 41 tygodniu ciąży.
To sytuacje, które w sposób oczywisty do tej pory kończyły się
indukcjami porodu, a więc naciskiem na wykorzystywanie          
i stosowanie interwencji medycznych, celem wywołania porodu.
W nowych Standardach ustalono maksymalny czas ciąży          
 na koniec 42 tygodnia, ale w przypadku braku niepokojących
objawów, hospitalizacja wcześniej nie jest konieczna.
Koniecznym zaś jest częstsze monitorowanie stanu przyszłej
Mamy i Dziecka.
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To zagadnienie budziło bardzo wiele pytań i wątpliwości przed
pojawieniem się nowych przepisów w 2019. Nie jest bowiem
tajemnicą, że dostępność farmakologicznych metod łagodzenia
bólu porodowego w skali kraju, jest bardzo różna. Oczywiście
największe zainteresowanie budziło to, czy znieczulenie
farmakologiczne (analgezja regionalna), zostanie wprowadzone
jako świadczenie realizowane obowiązkowo na życzenie
pacjentki. Sytuacja wygląda jednak tak, że nadal o znieczuleniu
tego typu decyduje osoba, sprawując opiekę, a szpital nie mają
obowiązku wprowadzenia znieczulenia farmakologicznego, jako
obowiązkowe, na życzenie (oczywiście przy braku
przeciwskazań medycznych). Podmiot leczniczy ma w obowiązku
opracować w formie pisemnej tryb łagodzenia bólu
porodowego wraz z informacją o metodach dostępnych w danej
placówce. Każda więc placówka może w szczegółach różnić się
w metodach dostępnych.

Przepisy kładą bardzo duży nacisk na edukację w zakresie
łagodzenia bólu porodowego. Personel medyczny powinien
szczegółowo poinformować Cię o wszystkich metodach
łagodzenia bólu, dostępnych w danej placówce.

Łagodzenie bólu porodowego

Poród – przyjęcie do szpitala 
i poszczególne okresy porodu

 Przyjęcie do szpitala następuje na skierowanie lub osobiste
zgłoszenie Kobiety rodzącej. Poza sytuacjami nagłymi, masz
prawo do wyboru tego miejsca 

Rozpoczęcie porodu rozpoznaje się na podstawie czynności
skurczowej, a przebieg postępu monitorowany jest na
podstawie obserwacji klinicznej i badań położniczych.

Poród siłami natury bez komplikacji może być w całości
prowadzony przez położną.
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ocena objawów, świadczących o rozpoczynającym się
porodzie;
szczegółowe określenie zadań podczas porodu
(aktualizowanie oceny stanu położniczego, ocena postępu
porodu, ocena czynności skurczowej etc);
podkreślono konieczność nawiązania kontaktu z rodzącą       
i osobą bliską, zapewniając tym poczucie bezpieczeństwa ale
też poszanowanie godności;
ocena stanu rodzącej i płodu;
stosowanie psychoprofilaktyki położniczej;
aktywizowanie Kobiety rodzącej, zachęcanie do brania
czynnego udziału w porodzie.
umożliwienie przyjęcie pozycji, najwygodniejszej dla Kobiety
rodzącej;
określono szczegółowo zadania osoby, sprawującej opiekę    
w zakresie przeprowadzanych badań;
przebywanie w stałym kontakcie z rodzącą;
wskazano na konieczność kontroli odgięcia się główki płodu,
a po jej urodzeniu podjęcie czynności, umożliwiających
prawidłowe urodzenie się barków;
osuszenie noworodka tuż po urodzeniu i położenie go na
brzuchu matki w kontakcie „skóra do skóry” (jeśli pozwala na
to stan ogólny noworodka i matki)
założenie Noworodkowi opaski identyfikacyjnej;
zaciśnięcie i przecięcie pępowiny;
przystawienie dziecka do piersi;
wydalenie i ocena popłodu.

Poniżej przykłady obowiązków osoby, sprawującej opiekę,
uzależnione od okresu porodu:
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OPIEKA
POPORODOWA

Opieka poporodowa została podzielona ze względu na „etap
pobytu w szpitalu”. Wyróżniono tutaj więc zasady opieki na sali
porodowej i szczegółowo określono m.in: wyposażenie
stanowiska noworodkowego (m.in napromiennik, ssak, wagę), jak
również przygotowanie sali do cięć cesarskich do ewentualnej
resuscytacji Noworodka.

Sala porodowa

Kontakt "skóra do skóry"
Kontakt bezpośredni Mamy i Dziecka, który powinien trwać
nieprzerwanie minimum przez 2 godziny po porodzie. Nie ma
innych, niż medyczne, wskazań do skrócenia czy przerwania
tego kontaktu. Jedynymi argumentami jest zagrożenie dla życia
lub zdrowia Mamy lub Dziecka.
Ten czas powinien zostać również wykorzystany celem
przystawienia Dziecka do piersi.

Oddział położniczy
Kolejna część dotyczy opieki na oddziale położniczym systemie
„Matka i Dziecko”
W pierwszych 12h życia, lekarz z oddziału neonatologicznego ma
obowiązek przeprowadzić badania, które jeśli wykażą jakieś
nieprawidłowości są podstawą do niezwłocznego przekazania
Dziecka do oddziału patologii noworodka. Określono tutaj
również szczegółowo procedury, które powinny zostać
wykonane w czasie pobytu w szpitalu. Wszelkie świadczenia
medyczne, badania, zabiegi pielęgnacyjne powinny być
wykonywane zawsze w obecności któregoś z rodziców. Tutaj to
Ty podejmujesz decyzję, co do sposobu karmienia piersią.
Dlatego bez Twojej zgody i wskazań medycznych, personel nie
może samodzielnie podjąć decyzji o dokarmianiu twojego
Dziecka.

http://m.in/
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Standardy Opieki Okołoporodowej kładą duży nacisk na
zadbanie o prawidłową laktację, podkreślając tym wartość, jaką
niesie za sobą karmienie piersią.

O podaniu Dziecku mleka modyfikowanego moze podjąć
decyzję wyłącznie Mama lub personel medyczny w przypadku
wskazań medycznych do takiego postępowania.

Noworodkom przedwcześnie urodzonym zaleca się – w sytuacji
problemów z podaniem mleka matki – podawanie mleka z banku
mleka kobiecego i jednocześnie prowadzenie stymulacji laktacji
u Mamy. 

Laktacja

Połóg
W przepisach znajdziemy obowiązek wprowadzenia zapewnienia
ciągłości opieki w miejscu zamieszkania Matki i Dziecka.
Opieka nad kobietą w połogu realizowana jest przez położna
POZ w ramach wizyt patronażowych Wizyty te powinny
odbywać się do ukończenia przez Dziecko 2 miesiąca życia.
Pierwsza zaś powinna odbyć się w terminie 48h od opuszczenia
szpitala. Przysługuje Ci 6 wizyt patronażowych. 
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SYTUACJE
SZCZEGÓLNE

poronienia;
urodzenie Dziecka martwego;
urodzenie Dziecka niezdolnego do życia lub obarczonego
letalnymi schorzeniami;
urodzenie chorego Dziecka lub Dziecka z wadami
wrodzonymi.

Jeżeli sytuacja medyczna na to pozwala (Twoje zdrowie nie
jest zagrożone), osoba sprawująca opiekę, która przekazuje
Ci informacje na temat stanu położniczego, jest zobowiązany
do pozostawienia Ci czasu na oswojenie się z sytuacją.
Powinnaś zostać zaangażowana do współuczestniczenia      
 w świadomym procesie decyzyjnym, co do dalszego
postępowania, jednocześnie Twoje oczekiwania i potrzeby
informacji, ale też prywatności i poczucia intymności są
priorytetami.
Masz prawo do pomocy psychologa, wsparcia osób bliskich,
spotkania z duchownym Twojego wyznania.
Szpital powinien zapewnić Ci warunki, dzięki którym nie
będziesz przebywała w tych chwilach na salach z kobietami
ciężarnymi czy w połogu, których ciąża zakończyła się
urodzeniem zdrowych Dzieci.

Standardy Opieki Okołoporodowej dookreślił również aspekty
sytuacji szczególnych, z którymi mamy do czynienia w okresie
ciąży i porodu. Dotyczy to:

Jeżeli znalazłaś się, w którejś z powyższych sytuacji przede
wszystkim personel medyczny zobowiązany jest do udzielenia Ci
możliwie najszerszej pomocy, wykazując się przy tym ogromnym
poziomem wrażliwości, szacunku, dbania o Ciebie i Twoje
potrzeby. W przypadku zdiagnozowania ciężkich, nieuleczalnych
chorób płodu (na etapie ciąży lub porodu), masz prawo do
skorzystania z opieki, pomocy paliatywnej i hospicyjnej (przy
czym placówki z III poziomem referencyjności, zobligowane są
do posiadania takiej opieki u siebie).

Pomoc wobec pacjentki, realizowana w sytuacjach szczególnych.
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W sytuacji poronienia czy martwego urodzenia placówka
zobowiązana jest do przedstawienia Ci wyczerpujących        
i pełnych informacji na temat uprawnień prawnych, które
przysługują Ci w tych sytuacjach. Jeśli Twoją wolą jest
pożegnanie z Dzieckiem w obecności osób bliskich, szpital
nie ma prawa Ci tego odmówić.
Szpital nie może również, odmówić Ci zorganizowania
pochówku Dziecka.
W przypadkach urodzenia dziecka chorego, szpital
zobowiązany jest do wyczerpujących informacji na temat
możliwości uzyskania dalszej pomocy w ramach opieki
paliatywnej i hospicyjnej.
We wszystkich powyższych sytuacjach obejmuje Cię również
pomoc laktacyjna, realizowana indywidualnie, zgodnie z
Twoimi potrzebami.
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MASZ PRAWO
 Do decyzji czy Twoja ciąża będzie prowadzona przez

lekarza, czy położną (dotyczy ciąży fizjologicznej).
Do zmiany osoby sprawującej opiekę (lekarza lub położnej)
na każdym etapie ciąży.
Do wyboru położnej w ramach edukacji przedporodowej     
 w wybranej przez Ciebie placówce POZ.
Do regularnych spotkań z położną w ramach edukacji
przedporodowej (nie jest to równoznaczne ze Szkołą
Rodzenia). W okresie pandemii spotkania te mogą odbywać
się pomocą systemów teleinformatycznych.
Do bezpłatnej opieki medycznej w ciąży bez względu na fakt
czy jesteś osoba ubezpieczoną.
Do pełnej informacji o twoim stanie zdrowia na każdym
etapie ciąży i porodu (nikt nie ma prawa zatajać przed Tobą
żadnej informacji, dotyczącej dobrostanu Twojego czy
Twojego Dziecka).
Do podejmowania świadomych decyzji w czasie ciąży i
porodu (prawo to może być ograniczone wyłącznie w
sytuacji zagrożenia twojego życia lub zdrowia). 
Do korzystania z wizyt w przychodniach specjalistycznych     
z pominięciem kolejki oczekujących, nie później niż           
 w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia.  
Do odmowy indykcji porodu, jeśli nie ma ku temu wskazań
medycznych.
Do odmowy przebicia pęcherza płodowego, nacięcia krocza,
golenia krocza, lewatywy.
Do wyboru pozycji w czasie porodu.
DO wybranych przez Ciebie niefarmakologicznych metod
łagodzenia bólu i bezpłatnego znieczulenia
farmakologicznego, jeśli jest ono dostępne w placówce.
Do wyboru placówki, w której chcesz rodzić (w okresie
epidemii należy zwrócić uwagę, iż niektóre oddziały
położnicze zostały przekształcone w specjalistyczne oddziały
COVID, co uniemożliwia odbywanie się tam porodów).
Do obecności podczas każdej czynności medycznej
wykonywanej z udziałem twojego Dziecka.
Do podejmowania decyzji w stosunku do Twojego Dziecka 
 (również w zakresie ewentualnego izolowania Noworodka).
Do podjęcia decyzji o sposobie karmienia i odmowie podania
mleka modyfikowanego (jeśli nie ma ku temu wskazań
medycznych).
Do wizyt patronażowych po wyjściu ze szpitala (w okresie
epidemii to prawo nadal obowiązuje, przy zachowaniu
odpowiednich standardów sanitarnych.
Szczególnej opieki w każdej sytuacji, wiążącej się           
 ze szczególnymi przypadkami położniczymi. 
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UPRAWNIENIA

w sytuacji zgłaszania przez rodziców: 3 dni od wydania
„karty martwego urodzenia”. W przypadku więc konieczności
wykonania badań genetycznych, „karta” zostanie wydana
dopiero po ustaleniu płci i od tego momentu biegnie        
 3-dniowy termin;
w sytuacji zgłoszenia przez szpital: 1 dzień od wydania „karty
martwego urodzenia” .

Celem skorzystania z niektórych uprawnień konieczna będzie
rejestracja Dziecka Utraconego.
Aby to zrobić, w szpitalu muszą wydać Ci „kartę martwego
urodzenia”, o której przeczytasz nieco dalej.

Termin zgłoszenia w Urzędzie Stanu Cywilnego to:

Urząd Stanu Cywilnego wystawia akt urodzenia z adnotacją     
 o śmierci Dziecka.
Pamiętaj, że te formalności możesz również załatwić od czerwca
2018 online. W tym celu musisz mieć założone konto na stronie
e-puap.gov.pl, które jest niezbędne dla celów uwierzytelnienia
dokumentów.

Urząd cywilny właściwy dla rejestracji Dziecka, to Urząd pod
który de facto podlega szpital (nie wg adresu
zamieszkania/zameldowania). Zgłoszenia należy więc dokonać
wg tej placówki, która wydała „kartę martwego urodzenia”.     
 W przypadku poronienia, do którego doszło poza szpitalem,
właściwa będzie zgłoszenie wg placówki, do której zgłosimy się
po zdarzeniu i która wystawi dalej dokumenty. 

Rejestracja Dziecka 

Karta martwego urodzenia

Jak wspomniałam wyżej, celem rejestracji niezbędne jest
wydanie „karty martwego urodzenia” Ta zaś może zostać
wystawione tylko w sytuacji, w której znamy płeć Dziecka,     
 co jest problematycznym w przypadku poronień.   
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Poronienie następuje przed 22 tygodniem ciąży (21t 6d). Od 22
tygodnia ciąży mamy do czynienia z martwym urodzeniem.      
 W przypadku poronień wcześniejszych, aniżeli 16 tydzień ciąży,
zwykle personel medyczny nie ma możliwości ocenienia płci
Dziecka.

W nawiązaniu do powyższego w takim przypadku szpital może
wydać Ci „kartę zgonu”, która uprawnia Cię tylko i wyłącznie do
zorganizowania pochówku. Celem skorzystania z wszystkich
pozostałych uprawnień, konieczne jest posiadanie „aktu
urodzenia”, a więc i „karty martwego urodzenia”.
Jeśli do poronienia doszło wcześnie, nie zamyka to możliwości
zarejestrowania Dziecka. Wówczas należy jednak przeprowadzić
badania genetyczne, celem określenia płci (nie są to badania
histopatologiczne, które wykonywane są przez szpital). Badania
te na dzień dzisiejszy nie są refundowane przez NFZ, ich koszt
obciąża rodziców. Aby je przeprowadzić należy zwrócić się do
szpitala o wydanie tzw. „bloczków parafinowych”, czyli tkanek,
na podstawie których możliwym będzie wykonanie badań.      
 Do badań można również przekazać materiał poronny,
zabezpieczony w soli fizjologicznej.

Po otrzymaniu wyników badań, szpital wystawia „kartę
martwego urodzenia”, od dnia jej wystawienia biegnie termin do
zgłoszenia w USC, co uprawnia Cię do otrzymania "aktu
urodzenia”.

Pochówek (karta zgonu/akt urodzenia)
Pochówek można zorganizować zarówno na podstawie „karty
martwego urodzenia”, ale również na podstawie „karty zgonu”.
Nie ma tu znaczenia, na jakim etapie ciąży, została ona utracona.
Zarządca cmentarza nie może więc w żadnym wypadku
odmówić Ci organizacji pochówku, nawet w przypadku bardzo
wczesnego poronienia.

Z takim dokumentem należy udać się do
zarządcy/administratora wybranego cmentarza lub domu
pogrzebowego (te również mogą wziąć na siebie
zorganizowanie formalności).

Pamiętaj, że uprawnienie do pochówku nie jest Twoim
obowiązkiem. Szpital nie może narzucić Ci konieczności
zorganizowania go.
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wniosek Z-12;
akt urodzenia z adnotacją o śmierci dziecka;
faktury/rachunki potwierdzające poniesione koszty.

Uprawnienie to przysługuje bez względu na termin zakończenia
ciąży. Wysokość zasiłku wynosi 4000zł..
Tutaj koniecznym jest jednak przedstawienie aktu urodzenia       
z adnotacją o śmierci Dziecka, a więc koniecznym jest
wystawienie przez szpital „karty martwego urodzenia” (być
może również nie obędzie się bez ustalenia płci Dziecka poprzez
badania genetyczne). O zasiłek może ubiegać się rodzic, który
jest Ubezpieczony (ma opłacone składki ZUS).

Do właściwego ZUS należy złożyć:

Zasiłek pogrzebowy (akt urodzenia)

Zasiłek chorobowy
Ważnym tematem jest to, jakie zwolnienie chorobowe można
uzyskać po poronieniu/martwym urodzeniu. Zasadność takiego
zwolnienia nie budzi watpliwości. Czasami jednak szpital
wystawia je z kodem B. W praktyce oznacza to, że jeśli
przebywałaś na zwolnieniu chorobowym w czasie ciąży i w jego
trakcie doszło do straty, to na podstawie dokumentów
stwierdzających ten fakt (zaświadczenie ze szpitala), ZUS obniży
wysokość zasiłku chorobowego ze 100%, na 80%. Zmienia to
również liczbę przysługujących w danym roku dni zwolnienia
chorobowego. O ile w przypadku ciąży maksymalny limit to 270
dni, o tyle w pozostałych przypadkach limit wynosi 180 dni.

Zasiłek opiekuńczy
W tym przypadku również mają zastosowanie przepisy           
 o przysługującym zasiłku opiekuńczym dla ojca dziecka na
Matkę Dziecka po porodzie. Zasiłek ten w wysokości 80%
wypłacany jest przez okres do 14 dni, jeżeli kobieta wymaga         
w tym okresie dodatkowej opieki czy pomocy.
Nie ma tutaj znaczenia czy pozostajecie w związku małżeńskim
czy nie. Bez znaczenia również pozostaje fakt na jakim etapie
doszło do utraty ciąży czy w jakim okresie czasu po porodzie
Dziecko zmarło.
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Urlop okolicznościowy z tytułu urodzenia dziecka przysługuje
obojgu rodzicom w wymiarze dwóch dni (łącznie). Jeżeli
zdecydujesz się na skorzystanie z urlopu macierzyńskiego
(skróconego), prawo do urlopu będzie posiadał jedynie ojciec
Dziecka.

Urlop okolicznościowy z tytułu śmierci i pogrzebu Dziecka.
(konieczny akt urodzenia) Urlop okolicznościowy z tytułu śmierci
i pogrzebu dziecka przysługuje obojgu rodzicom w wymiarze
dwóch dni (łącznie). Jeżeli zdecydujesz się na skorzystanie         
z urlopu macierzyńskiego (skróconego), prawo do urlopu będzie
posiadał jedynie ojciec Dziecka.

W celu uzyskania urlopu należy przedstawić pracodawcy „Akt
urodzenia” (z adnotacją o śmierci dziecka). W tym przypadku nie
sporządza się „Aktu zgonu”.

Urlop okolicznościowy (akt urodzenia)

Urlop macierzyński (akt urodzenia)
Zgodnie z kodeksem pracy po poronieniu lub martwym
urodzeniu mamie przysługuje ośmiotygodniowy urlop
macierzyński (56 dni) - skrócony urlop macierzyński. Rozpoczyna
się on zawsze w dniu narodzin, a więc i w dniu poronienia czy
martwego urodzenia.
Jeżeli zdecydujesz się na skorzystanie z tego uprawnienia, nie
możesz przerwać go wcześniej niż po upływie 7 dni. 

W celu skorzystania z urlopu, powinnaś przedstawić pracodawcy
skrócony akt urodzenia. Wysokość zasiłku w tym przypadku
będzie wynosiła 100% podstawy wymiaru zasiłku.
Wnioskować o skrócony urlop możesz po otrzymaniu aktu
urodzenia z adnotacją o śmierci dziecka. Jeżeli czas oczekiwania
się wydłuża z powodu konieczności wykonania badań DNA        
i oczekiwania na wydanie karty martwego urodzenia, w tym
okresie czasu powinnaś skorzystać ze zwolnienia chorobowego
(nie ma więc konieczności wykorzystywania urlopu
wypoczynkowego). Po złożeniu dokumentów, uprawniających do
zasiłku macierzyńskiego, wysokość zasiłku zostanie podniesiona
do 100% podstawy, a za wcześniejszy okres czasu otrzymasz
wyrównanie.
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Podobnie kształtuje się sytuacja, gdy Dziecko przyszło na świat
martwe lub odeszło krótko po narodzinach. Prawo wyróżnia
dwie sytuacje:
Śmierć dziecka w ciągu 8 tygodni po porodzie.
Jeżeli doszło do śmierci dziecka, które nie ukończyło 8 tygodnia
życia, zachowujesz prawo do urlopu macierzyńskiego           
 w wymiarze do 8 tygodni. Urlop ten zaczyna swój bieg od dnia
porodu, ale nie może być krótszy aniżeli 7 dni od dnia zgonu.
Śmierć dziecka po upływie 8 tygodni .
W sytuacji, w której do śmierci dziecka doszło po upływie           
8 tygodnia życia, zachowujesz prawo do urlopu macierzyńskiego
w wymiarze 7 dni od dnia zgonu dziecka.
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MASZ PRAWO
 Do pożegnania z Dzieckiem.

Do podjęcia decyzji o pochówku Dziecka utraconego na 
 każdym etapie ciąży (szpital nie może Cię do tego zmusić,
ani odmówić).
Do rejestracji Dziecka.
Do skróconego urlopu macierzyńskiego.
Do urlopu okolicznościowego.
Do zasiłku opiekuńczego.
Do pomocy psychologa.
Do wsparcia przez personel medyczny.
Do decydowania o tym, z których uprawnień chcesz
skorzystać.
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WPŁYW EPIDEMII 
NA PORÓD

Należy zwrócić uwagę, ze czas epidemii koronawirusa, to czas,
kiedy zastosowania mają szczególne przepisy, umożliwiające
wprowadzanie licznych ograniczeń czy zmian w funkcjonowaniu
np. placówek medycznych. W dużej mierze od marca 2020,
opieramy się o wytyczne, interpretacje prawne Ministerstwa
Zdrowia czy NFZ, zalecenia Towarzystw, Konsultantów etc.
Powyżej wymienione dokumenty nie mają mocy przepisów
powszechnie obowiazujących. Nie oznacza to jednak, iż personel
może ich nie przestrzegać. W kwestiach spornych bowiem
dojdzie do ustalenia czy personel zachował należytą staranność,
przestrzegał procedur, działał z aktualną wiedza medyczną. I
Właśnie w tym kontekście będzie rozpatrywane czy były
zachowane procedury wskazane np. w poszczególnych
zaleceniach. Co więcej należy zwrócić uwagę, że głównym celem
powinno być zapewnienie bezpieczeństwa pacjentam i podjęcie
wszelkich działań, zmierzających do ograniczenia
rozprzestrzeniania się wirusa. Z tego powodu wprowadzanie
ograniczeń, które nie są zalecone odgórnie, zawsze należy
rozpatrywać indywidualnie i w taki sposób je oceniać.

Rozwiązanie ciąży CC

Przez pewien okres czasu obowiązywały zalecenia, wg których
każdy poród Pacjentki z pozytywnym wynikiem testu, musiał
zostać zakończony cięciem cesarskim. Zgodnie z zaleceniami, 
 obowiązującymi od lipca 2020, wskazuje się, iż abolutnie nie
jest to jedyna możliwość zakończenia ciąży w przypadku kobiet,      
u których potwierdzono zakażenie koronawirusem. Należy więc
rozumieć, że wciąż możliwy jest poród drogami natury.
Podkreślono jednak, iż decyzja podejmowana jest indywidualnie
z uwzględnieniem możliwości lokalowych i organizacyjnych
placówki medycznej. Najlepszym rozwiązaniem wydaje się więc
kontakt z wybranymi placówkami medycznymi jeszcze przed
porodem, celem ustalenia procedur, jakie mają miejsce na
wypadek pozytywnego wyniku testu. 
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Nie ma żadnych uregulowań, które wskazywałyby na to, który
etap porodu jest właściwy czy możliwi do podjęcia decyzji      
 o zmianie sposobu porodu z porodu naturalnego na cięcie
cesarskie. Tego typu dezycję muszą być podjęte           
 z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji rodzącej, bez
podejmowania ryzyka dla zdrowia i życia Mamy i Dziecka.

Izolacja Dziecka
W przypadku, w którym rodząca ma pozytywny wynik tekstu,
nie ma obowiązku izolowania Dziecka nawet zdrowego od Matki.
Powinna ona zostać poinformowana o wszelkich ryzykach,         
związanych ze wspólnym przebywaniem. Jeśli jednak zdrowie
Dziecka nie wymaga hospitalizowania na innym oddziale, to
Mama podejmuje decyzję, co do tego czy zezwala na izolowanie
Dziecka. W przypadku Dziecka, które również będzie miało
wynik pozytywny, a stan zdrowia nie wymaga przeniesienia na
Oddział Intensywnej Terapii, nie ma przeciwskazań do
przebywania Dziecka razem z Mamą.

Należy jednak zwrócić uwagę, iż tu ponownie podkreślono,      
 że decyzje uzależnione są od możliwości kadrowych           
i lokalowych w poszczególnych placówkach medycznych.         
 W placówkach o pierwszym stopniu referencyjności, gdzie
odsetek porodów z wynikiem pozytywnym nie jest duży,
rekomenduje się zorganizowania miejsc w taki sposób, aby nie
było konieczności izolowania Dzieci. Jednak w przypadku
placówek o najwyższym stopniu referencyjności, które
zapewniają również opiekę dla całego regionu i równocześnie
przyjmują trudne przypadki położnicze, wzrasta ryzyko, iż ze
względów na brak możliwości kadrowych, Dziecko będzie
izolowane od Mamy.

Wypis ze szpitala
W przypadku, w którym Dziecko ma test negatywny, wskazuje
się, iż powinna odebrać je ze szpitala osoba, która również nie
jest zakażona wirusem. Nie ma jednak wskazań do tego, aby
personel medyczny miał prawo odmówić wypisu Dziecka ze
szpitala. Decyzje o wypisie w każdym czasie może podjąć Mama,
a personel medyczny może odmówić wyłącznie w przypadku
uzasadnionego ryzyka dla zdrowia i życia Dziecka.
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Dziecko może więc zostać odebrane ze szpitala przez ojca
Dziecka (jeśli uznał Dziecko przed porodem) lub przez inną
osobę wskazana przez Mamę.

Warto tu wspomnieć, iż w przypadku związków, które nie
zawarły aktu małżeństwa, ojciec Dziecka musi w USC dokonać
aktu uznania Dziecka, aby posiadać prawa rodzicielskie. Jeśli
więc nie dochowano tych formalności przed porodem,           
 w momencie narodzin mężczyzna nie jest ojcem Dziecka,           
a personel medyczny nie ma podstaw prawnych np. do
informowania go o stanie zdrowia.
Uznanie Dziecka możecie załatwić jeszcze przed porodem,
udając się wspólnie do USC (wraz z zaświadczeniem o ciąży).      
W tym przypadku po narodzinach, ojciec ma władzę rodzicielską
na takich samych prawach, jak Mama. Brak uznania przed
porodem, skutkuje możliwością dopełnienia tego w czasie
rejestracji Dziecka. W tym przypadku jeśli Mama nie będzie
równocześnie obecna w USC, musi pojawić się tam w terminie    
3 miesięcy i potwierdzić ojcostwo. Do tego czasu nadal ojciec
Dziecka nie ma władzy rodzicielskiej.

Laktacja i kangurowanie
Sytuacja epidemiczna nie zmieniła przepisów, dotyczących
kangurowania czy karmienia piersią. Wytyczne wskazują również,
iż nie ma przeciwskazań, aby po cesarkim cięciu kangurowanie
przejęła osoba towarzysząca. O podaniu mleka modyfikowanego
decyduje Mama. Szczegółowe wytyczne określają zasady
odciągania i przechowywania pokarmu przez Mamy           
z pozytywnym wynikiem testu.       

Porody rodzinne
Na ten moment nie ma zaleceń, które uniemożliwiałyby
towarzyszenie w porodzie. Należy jednak zwrócić uwagę, że
takie sytuacje pojawiają się. Wytyczne wskazują, ze
dopuszczenie do portów rodzinnych może być uzależnione od
sytuacji lokalowej i organizacyjnej placówki. 
Wytyczne określają jasne zasady, których musi przestrzegać
osoba towarzysząca w czasie porodu. Warto też pamiętać, iż
może ona przebywać w szpitalu maksymalnie w czasie 2h po
porodzie. Odwiedziny w terminie późniejszym na ten moment są
w całości zawieszone.
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MASZ PRAWO
 Do porodu naturalnego nawet na wypadek zarażenia

koronawirusem.
Do pełnej informacji o stanie zdrowia i podejmowania decyzji.
Do nie wyrażenia zgody na izolowanie Dziecka na wypadek
zakażenia koronawirusem (jeśli nie ma ku temu wskazań
medycznych, jak konieczność przeniesienia na OIOM.
Do karmienia Dziecka pokarmem naturalnym.
Do odciągania pokarmu i przekazywania do podania go
Dziecku, które zostało odizolowane od Mamy.
Do decyzji o wypisie Dziecka zdrowego ze szpitala. 
Do porodu z osobą bliską.
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URLOP
MACIERZYŃSKI

Jeśli jesteś zatrudniona na podstawie umowy o pracę,
powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy           
o pracę i właśnie urodziłaś Dziecko, to właśnie Tobie przysługuje
prawo do urlopu macierzyńskiego. Zasiłek macierzyński,
przysługuje również przy umowie zlecenia lub prowadzeniu
własnej działalności gospodarczej. Warunkiem jest opłacanie
składki chorobowej.

Kto jest uprawniony?

Wymiar urlopu
20 tygodni – jeśli urodziłaś jedno dziecko przy jednym
porodzie;
31 tygodni – jeśli urodziłaś dwoje dzieci przy jednym
porodzie;
33 tygodnie – jeśli urodziłaś troje dzieci przy jednym
porodzie;
35 tygodni – jeśli urodziłaś czworo dzieci przy jednym
porodzie;
37 tygodni – jeśli urodziłaś pięcioro i więcej dzieci przy
jednym porodzie.

Jeżeli nie zdecydujesz się na wykorzystanie części urlopu przed
porodem (a masz prawo do wykorzystania wcześniej           
 do 6 tygodni urlopu), wówczas urlop rozpoczyna się w dniu
narodzin dziecka. 

Obowiązkowy charakter
Wykorzystanie urlopu po porodzie jest obowiązkowe, przez
conajmniej 14 tygodni.
Po tym okresie masz prawo do rezygnacji z dalszej części
urlopu, ale pod warunkiem, iż pozostały czas zostanie wybrany
przez ojca (również zatrudnionego), wychowującego Dziecko, na
jego pisemny wniosek.
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URLOP 
RODZICIELSKI

Urlop rodzicielski przysługuje obojgu rodzicom – musicie tylko
pamiętać, że wymiar urlopu przypada Wam łącznie. Oczywiście
każdy z Was musi być ubezpieczony.
Urlop zostanie udzielony bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu
macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres,
odpowiadający urlopowi macierzyńskiego.
Może on również na Twój wniosek zostać udzielony w terminie
późniejszym, jeśli nie wnioskowałaś o urlop z góry.
Ważnym jest, że uprawnienie do wykorzystania urlopu trwa do
końca roku kalendarzowego, w którym Dziecko ukończy 6 rok
życia – ta przesunięta w czasie część, odłożona na później,
właśnie w tym terminie będzie miała deadline.

Kto jest uprawniony?

Wymiar urlopu
32 tygodnie – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy
jednym porodzie;
34 tygodnie – w przypadku urodzenia dwojga i więcej dzieci
przy jednym porodzie.

W praktyce możesz korzystać z urlopu rodzicielskiego wspólnie
z ojcem dziecka. Oznacza to, że odpowiednio będziecie mieli do
dyspozycji po 16, albo 17 tygodni urlopu.

Urlop "z góry"

Z takiej formy korzystasz, jeżeli w terminie 21 dni od porodu,
złożysz wniosek o skorzystanie z urlopu rodzicielskiego
bezpośrednio po okresie urlopu macierzyńskiego. Łączny
wymiar urlopu wówczas to 52 tygodnie.
Wynagrodzenie za okres trwania rocznego urlopu to 80%
podstawy zasiłku.
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6 tygodni rodzicielskiego – 100%
26 tygodni rodzicielskiego – 60%

Jeżeli nie złożysz wniosku o urlop rodzicielski w terminie 21 dni
po porodzie, masz czas do końca roku kalendarzowego,        
 w którym Dziecko ukończy 6 rok życia, aby wykorzystać pełny
wymiar tego uprawnienia.

Urlop wówczas możesz wybrać w nie więcej niż w 4 częściach.
Pierwsza z jego części musi przypaść bezpośrednio po urlopie
macierzyńskim. Przepisy przewidują, że 16 tygodni urlopu
rodzicielskiego możesz wykorzystać z pominięciem zasady
bezpośredniości. Poszczególne części urlopu powinny mieć
minimum 8 tygodni. Jednakże pierwsza część może wynosić
wyjątkowo minimum 6 tygodni, zaś ostatnia może wynosić
również mniej, jeżeli wskazuje na to wymiar jaki Ci pozostał do
wykorzystania.

Wynagrodzenie za ten czas wyniesie wówczas:

Za okres urlopu macierzyńskiego w tym przypadku otrzymasz
100% podstawy zasiłku.

Wniosek o każdą część urlopu w tej formie musisz złożyć
zawsze na 21 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu –
pracodawca nie może Ci odmówić.

Urlop "na części"
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URLOP 
WYCHOWAWCZY

Urlop wychowawczy przysługuje Ci, jeżeli byłaś zatrudniona
conajmniej 6 miesięcy. Do tego okresu wliczają się również
poprzednie okresy zatrudnienia.
Pamiętaj, że w przypadku umowy na czas określony urlop
wychowawczy przysługuje maksymalnie do dnia zakończenia
umowy (nie zaś w wymiarze, o którym napiszę poniżej).
Z urlopu wychowawczego mogą skorzystać oboje rodzice
(możecie korzystać z urlopu nawet w tym samym czasie).

Kto jest uprawniony?

Wymiar urlopu
Wymiar urlopu wychowawczego wynosi 36 miesięcy, ale jeden
rodzic może wykorzystać maksymalnie 35 tygodni urlopu.
Możesz go wykorzystać do końca roku kalendarzowego,         
 w którym Dziecko ukończy 6 rok życia.

Jak korzystać z urlopu? 

Urlop możesz wykorzystać maksymalnie w 5 częściach. Liczba
tych części ustalana jest na bazie liczby złożonych wniosków   
 o udzielenie urlopu. Poszczególne części urlopu nie muszą
następować bezpośrednio po sobie.
Pamiętaj tu o wyjątku, iż jeżeli urlop rodzicielski został
wykorzystany przez Ciebie w częściach, ich liczba (po przerwie)
pomniejsza możliwą ilość części urlopu wychowawczego. Wymiar
urlopu nie ulega zmianie.

Urlop wychowawczy zostanie Ci udzielony przez pracodawcę, 
 na Twój pisemny wniosek. Musisz go złożyć w terminie nie
krótszym, aniżeli 21 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu.
Pracodawca nie może odmówić Ci jego udzielenia.
Pamiętaj, że możesz wycofać swój wniosek nie później niż na        
7 dni przed datą rozpoczęcia urlopu. W tym celu złóż
pracodawcy pisemne oświadczenie.
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MASZ PRAWO
 Do wykorzystania 6 tygodni urlopu macierzyńskiego przed

porodem wyłącznie na Twój wniosek.
Do przekazania urlopu ojcu Dziecka po upływie pierwszych
14 tygodni urlopu macierzyńskiego.
Do podzielenia się urlopem rodzicielskim z ojciem Dziecka. 
Do decyzji o sposobie korzystania z urlopu macierzyńskiego i
rodzicielskiego.
Do urlopu wychowawczego.



Czytelniku. Proszę Cię, nie rozpowszechniaj tego 
e-booka w sposób nielegalny. Ty również nie

chciałbyś, aby Twoja praca była rozsyłana za darmo.
Jeżeli chcesz wykorzystać jego fragment w swoim

opracowaniu, skontaktuj się ze mną lub przynajmniej
podaj źródło (tytuł i autora).

 
 

Jednocześnie informuję, iż w polskim porządku
prawnym brak jest wiążącej wykładni prawa

(interpretacja aktu prawnego, nie ma charakteru
bezwględnie obowiązującego i możliwe są

odstępstwa od niej).
E-book nie zastąpi indywidualne porady prawnej.

 
 
 

 
 DZ I ĘKU JĘ !

K O N T A K T @ M A M A P R A W N I C Z K A . P L
W W W . M A M A P R A W N I C Z K A . P L
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