
Ustawa określa uprawnienia kobiet w ciąży i ich rodzin
do świadczeń opieki zdrowotnej oraz innych form
wsparcia.

Kto może skorzystać z uprawnień?

• każda kobieta w ciąży i jej rodzina (w zakresie informacji
i poradnictwa na temat rozwiązań wspierających rodzinę),

• rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko
chore dziecko. Oznacza to: ciężkie i nieodwracalne
upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego
życiu,

• kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko
może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,

• kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po
porodzie na skutek wad wrodzonych,

• kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka
z powodu: poronienia, urodzenia dziecka martwego,
urodzenia dziecka niezdolnego do życia, urodzenia
dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo
śmiertelnymi schorzeniami.

Jak skorzystać z uprawnień?
Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie,
które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo
nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie
o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju
dziecka lub w czasie porodu, wystawia lekarz ubezpieczenia
zdrowotnego, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł
specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii,
perinatologii lub neonatologii.

Dokumentem potwierdzającym powyższe uprawnienia dla
kobiet w ciąży jest:
• zaświadczenie od lekarza potwierdzające ciążę wraz

z dokumentem potwierdzającym tożsamość pacjentki.

Z jakich uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej może
skorzystać kobieta w ciąży w ramach Ustawy „Za życiem”?

Wsparcie w tym zakresie realizowane jest przez zapewnienie:

• dostępu do informacji w zakresie rozwiązań
wspierających rodziny oraz kobiety w ciąży

• dostępu do diagnostyki prenatalnej

• odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla kobiety
w okresie ciąży, porodu i połogu, ze szczególnym
uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz
w sytuacji niepowodzeń położniczych

a zwłaszcza:

• świadczeń opieki zdrowotnej dla dziecka, ze szczególnym
uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano
ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną
chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały
w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie
porodu

• dostępu do usług koordynacyjno-opiekuńczo-
rehabilitacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem
dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne
upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego

życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju
dziecka lub w czasie porodu

• możliwości przeprowadzenia porodu w szpitalu 
III poziomu referencyjnego

• innych świadczeń, w tym w zakresie wspierania rodziny
i pieczy zastępczej

• jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka,
u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne
upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego
życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju
dziecka lub w czasie porodu.

• prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń
opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych
udzielanych w aptekach (artykuł 18 ppkt 2 Ustawy 
„Za życiem”).

Świadczenia opieki zdrowotnej przysługujące kobiecie
w okresie okołoporodowym:

• badania wykrywające potencjalne nieprawidłowości
w ciąży (diagnostyka prenatalna)

• od 4 do 9 dodatkowych wizyt położnej w opiece nad
dzieckiem (tzw. wizyty patronażowe) oraz większa ilość
wizyt poradnictwa edukacji przedporodowej. Od 
21 tygodnia ciąży do rozwiązania, położne
przygotowywać będą kobiety do porodu i rodzicielstwa.
Edukacja przedporodowa dotyczy porodu, połogu,
karmienia piersią i rodzicielstwa

• poród w szpitalu na najwyższym specjalistycznym
poziomie (III poziom referencyjny) – zgodnie ze
wskazaniami lekarskimi

• koordynowana opieka nad kobietą w ciąży, zwłaszcza
w ciąży powikłanej: zapewnienie kobiecie opieki
położniczej podczas porodu i połogu, w tym zabiegów
wewnątrzmacicznych, zgodnych ze standardami opieki
położniczej nad ciążą i ciążą patologiczną, a noworodkowi
– opieki neonatologicznej

• wsparcie kobiety karmiącej piersią (poradnictwo
laktacyjne), zwłaszcza, jeśli dziecko urodziło się przed
ukończeniem 37. tygodnia ciąży lub ważyło w chwili
porodu poniżej 2500 gramów.

• prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń
opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych
udzielanych w aptekach.

Świadczenia realizowane na rzecz dziecka z orzeczoną
niepełnosprawnością:

• porady pielęgnacyjne i wychowawcze

• pierwszeństwo w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej

• pomoc psychologiczna dla rodziców

• zapewnienie rehabilitacji leczniczej

• dostęp do wyrobów medycznych, takich jak pieluchomajtki,
cewniki czy protezy – na podstawie zlecenia osoby
upoważnionej 

• zakup leków poza kolejnością

• opieka nad dzieckiem na czas urlopu bądź odpoczynku
(tzw. opieka wytchnieniowa). Rodzicom oraz opiekunom

przysługuje do 120 godzin takiej opieki. Będzie ona
zapewniona: w dziennych ośrodkach wsparcia
– placówkach całodobowych, w placówkach systemu
oświaty (np. szkołach), w ramach umowy z organizacją
pozarządową na opiekę nad dzieckiem – również
indywidualną, przez udział osoby niepełnosprawnej
w różnych formach wypoczynku zorganizowanego

• opieka poprawiająca jakość życia osób w ostatniej fazie
choroby (opieka paliatywna i hospicyjna w warunkach
domowych lub stacjonarnych)

• kompleksowe usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne

• inne świadczenia wspierające rodzinę, w tym pomoc
prawna (prawa rodzicielskie i uprawnienia pracownicze)

• informacje o innych formach wsparcia zawartych
w ustawie „Za życiem”.

W województwie śląskim zapisy ustawy w zakresie
dziecięca opieka koordynowana (DOK) realizuje:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie
Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, Katowice, 
ul. Medyków 16.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące uprawień
wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu
kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r., poz.
1860) znajdują się również na stronie internetowej
Ministerstwa Zdrowia www.mz.gov.pl w zakładce Zdrowie
i Profilaktyka/Zdrowie matki i dziecka/ Informator 
„Za życiem”.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.) 

2. Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
z dnia 4 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz.1860)

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada
2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
leczenia stomatologicznego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 193)

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września
2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.
86 z późn. zm.)

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada
2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
programów zdrowotnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1743
z późn. zm.)

6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r.
w sprawie standardów postępowania medycznego przy
udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki
okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie
fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz
opieki nad noworodkiem (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1132)

7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie standardów postępowania medycznego
w łagodzeniu bólu porodowego (Dz.U. z 2015 r., 
poz. 1997)
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