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10 propozycji odpowiadających na kluczowe
potrzeby zdrowotne dziewcząt i kobiet
w Polsce

Chociaż ponad połowa obywateli Polski to kobiety, można odnieść wrażenie, że nasz
system ochrony zdrowia (SOZ) tej prawidłowości nie zauważa. Od wielu lat potrzeby
zdrowotne kobiet dorosłych i małoletnich pozostają niezaspokojone, a podejmowane
próby poprawienia sytuacji ostatecznie okazują się pozornymi. Radykalizacja prawa
aborcyjnego pogorszyła jeszcze sytuację kobiet, równocześnie odwracając uwagę od
kolejnych zaniechań i zaniedbań w publicznym SOZ oraz w opiece społecznej, w części
dedykowanej kobietom.

Jednoznaczny sprzeciw budzi zmiana stanu prawnego w Polsce, którą spowodował
niezgodny z Konstytucją RP „wyrok” aborcyjny Trybunału Konstytucyjnego
z 22 października 2020 r. i sytuacja ta wymaga zdecydowanego działania w kierunku
zmiany obowiązujących przepisów.

Realizacja przedstawionych poniżej postulatów pozwoliłaby zmniejszyć istniejące
deficyty dając kobietom w Polsce nie tylko dostęp do odpowiedniego poziomu opieki
zdrowotnej, ale poczucie bycia pełnoprawnymi obywatelkami naszego kraju.
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Na szczególną uwagę zasługuje 10 obszarów opieki zdrowotnej dla kobiet:

1. Zdrowie kobiet priorytetem
W Polsce na 100 mężczyzn przypada 107 kobiet, ale ich zdrowie od lat nie stanowi
priorytetu w polityce zdrowotnej państwa. Działań naprawczych wymagają dzisiaj
nierozwiązane, a populacyjnie istotne problemy zdrowotne kobiet (choroby dna
miednicy – ok. 5 mln kobiet, endometrioza – ok. 2 mln kobiet, niepłodność – ok. 1 mln
kobiet, opieka nad kobietą przed i po menopauzie - cała populacja kobiet) oraz
skojarzone z wysokim wskaźnikiem śmiertelności choroby onkologiczne.

Systemowe działania muszą być wielokierunkowe i opierać się na:

● tworzeniu specjalistycznych ośrodków, w których problemy uroginekologiczne,
endometrioza, niepłodność oraz choroby onkologiczne kobiet zostaną
kompleksowo zaopiekowane;

● szkoleniu kadr medycznych;
● powszechniejszym dostępie do badań obrazowych i laboratoryjnych;
● dostępie do nowoczesnych terapii lekowych i innych skutecznych technologii

odpowiadających aktualnemu stanowi wiedzy medycznej.

Z badań prowadzonych w rozwiniętych społeczeństwa wynika, że kobiety częściej niż
mężczyźni otrzymują rozpoznania zaburzeń i chorób psychicznych, w tym depresji
występującej średnio dwa do trzech razy częściej u kobiet niż u mężczyzn.
Jednocześnie na razie dziewczęta i kobiety nie otrzymują adekwatnego wsparcia
leczniczego i terapeutycznego.

Istotna jest także profilaktyka ginekologiczna wśród dziewcząt – edukacja małoletnich
pacjentek na temat fizjologii żeńskiego układu rozrodczego oraz seksualności i postaw
prozdrowotnych, metod antykoncepcji, a także szeroko dostępne szczepienia
ochronne przed wirusem HPV dla nastolatków obojga płci.

Nam wszystkim powinno zależeć przede wszystkim na tym, żeby Polki nie zachodziły
w niechciane ciąże. Aby tak było dostęp do refundowanej antykoncepcji jest kluczowy,
ale bez dobrej edukacji seksualnej nie przyniesie pożądanego efektu. Musi być ona
prowadzona przez ekspertów i ekspertki. Skutkiem dobrej edukacji seksualnej jest
zmniejszenie procentu niebezpiecznych zachowań seksualnych, na czym powinno
nam zależeć z powodów prokreacyjnych, zdrowotnych i społecznych.
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2. Ginekolog w każdym powiecie
Dostęp do ambulatoryjnej opieki ginekologiczno-położniczej (AOS) finansowanej ze
środków publicznych jest limitowany liczbą lekarzy w systemie. Lokalne Domy Zdrowia
(LDZ) powinny stać się miejscem merytorycznego wsparcia dla lekarzy rodzinnych,
szczególnie w przypadku poradni podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) działających
na obszarach, gdzie dostęp do lekarza specjalisty jest utrudniony. Badania takie jak
cytologia czy usg ginekologiczne, a także konieczna specjalistyczna konsultacja
w zakresie ginekologii i położnictwa w ramach opieki zdrowotnej w powiecie powinny
być możliwe do zrealizowania właśnie w LDZ, w którym lekarz specjalista w dziedzinie
położnictwa i ginekologii będzie obecny stale albo gdzie będzie dojeżdżał w dokładnie
określonych terminach. W umowie z płatnikiem (NFZ) należy wymóg funkcjonowania
AOS w powiecie dostosować do rzeczywistych regionalnych potrzeb. Taki schemat
działania umożliwi realizację świadczeń specjalistycznych wykonywanych przez tego
samego lekarza w kolejnym powiecie.

Niezbędne jest także wdrożenie mechanizmów finansowania usług medycznych na
terenach o mniejszej gęstości zaludnienia, które zwiększą motywację lekarza
rodzinnego i specjalistów ginekologii do objęcia opieką także pacjentek
mieszkających na takich terenach.

Państwo musi zadbać o systemowe wsparcie dziewcząt i kobiet, których dotyka
zjawisko ubóstwa menstruacyjnego. Kobiety w kryzysie bezdomności powinny mieć
zapewnioną opiekę ginekologiczno-położniczą oraz dostęp do bezpłatnych wyrobów
higienicznych niezbędnych w cyklu menstruacyjnym.

3. Refundowana antykoncepcja
Hormonalne leki antykoncepcji zwykłej dostępne na receptę powinny docelowo być
w pełni refundowane, w miarę dostępności środków budżetowych. Dla kobiet
z przeciwwskazaniami do antykoncepcji hormonalnej powinny być dostępne w pełni
refundowane inne sposoby antykoncepcji, w szczególności indywidualnie dobieranej
antykoncepcji domacicznej. Konieczne jest urealnienie wyceny procedury założenia
wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej oraz egzekwowanie kar umownych od
tych poradni specjalistycznych i szpitali, które ograniczają dostęp do procedury
założenia lub wyjęcia wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej.
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4. Samodzielne nastolatki u lekarza
Artykuł 200 kk przewiduje odpowiedzialność karną za obcowanie płciowe z osobą
małoletnią, dopuszczenie się wobec niej innej czynności seksualnej lub doprowadzenie
jej do poddania się czynnościom seksualnym, jeśli osoba pokrzywdzona ma mniej niż
15 lat. Jednocześnie ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawa
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta odmiennie regulują możliwość wizyty
osoby małoletniej u lekarza. Trudno wyjaśnić, dlaczego w wieku 15 lat możliwe jest
podjęcie świadomie współżycia seksualnego, a niemożliwa jest wizyta u lekarza
ginekologa lub u położnej bez wiedzy/zgody rodziców/opiekunów. Prawo małoletnich
pacjentów, szczególnie dziewcząt, do samodzielnej wizyty u lekarza powinno zostać
zagwarantowane w obowiązujących przepisach na jednolitym poziomie, po
ukończeniu 15 roku życia.

5. Dostępne leczenie niepłodności
Diagnostyka i leczenie niepłodności muszą być dostępne i bezpłatne, realizowane
w ramach „Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce”. Dla
maksymalizacji skuteczności procesu diagnostyczno-leczniczego powinny zostać
oparte o dwa poziomy referencyjności: [I] poradnie diagnostyki niepłodności
z zadaniem wdrożenia diagnostyki niepłodności u par z doświadczeniem co najmniej
dwóch niepowodzeń położniczych lub z udokumentowanym nieskutecznym staraniem
się o ciążę w okresie ostatnich co najmniej 12 miesięcy i [II] ośrodki diagnostyki
i leczenia niepłodności z zadaniem poszerzenia działań diagnostycznych o procedury
zabiegowe oraz posługiwanie się technikami wspomaganego rozrodu. Procedura „in
vitro” jako jedna z technik wspomaganego rozrodu, powinna być dostępna według
wskazań, z ustawową gwarancją pełnej refundacji kosztów leczenia niepłodności
bezpośrednio z budżetu państwa, jako zadanie Ministra Zdrowia.

6. Bezpieczna ciąża i godny poród
Należy przywrócić klimat przyjazny badaniom prenatalnym, genetycznym
i procedurom leczniczym wewnątrzmacicznym, poszerzyć wskazania do wykonania
refundowanych przez płatnika badań prenatalnych oraz rozszerzyć wykaz
finansowanych ze środków publicznych koszykowych badań prenatalnych
nieinwazyjnych i inwazyjnych, ułatwić i zwiększyć dostępność do konsultacji
specjalistycznych genetycznych.

Prawo do leczenia bólu jest ustawowo gwarantowanym prawem każdego pacjenta
jednak żeby prawo do porodu w znieczuleniu miało szansę na realizację, konieczne jest
wyraźne zwiększenie wyceny procedury porodu fizjologicznego ze znieczuleniem,
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w sposób zapewniający urealnienie kosztów znieczulenia regionalnego, w tym kosztów
pracy wykonującego znieczulenie zespołu anestezjologicznego oraz lekarza,
pielęgniarek anestezjologicznych lub położnych, którzy nadzorują przebieg
znieczulenia do porodu.

Niezbędne jest również zwiększenie liczby lekarzy anestezjologów i intensywnej terapii,
lekarzy intensywnej terapii, pielęgniarek ze specjalizacją i z kursem kwalifikacyjnym
w dziedzinie pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki oraz położnych
z kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego
i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii.

Położne są grupą zawodową, która w planowaniu działań poprawiających
funkcjonowanie SOZ w Polsce jest od lat pomijana. To błąd, bo w ramach
samodzielnego wykonywania świadczeń zapobiegawczych, prozdrowotnych,
diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych położne mogłyby zabezpieczyć wiele
potrzeb zdrowotnych zgłaszanych przez dziewczynki i kobiety w każdym okresie życia.
Należy zdefiniować na nowo uprawnienia i zadania położnej środowiskowej,
poszerzając kompetencje i zwiększając ich zawodową samodzielność.

Niezbędne jest także zmniejszenie o połowę limitu kobiet, noworodków i niemowląt do
końca 2 miesiąca życia, którymi może się opiekować jedna położna POZ oraz
urealnienie wyceny świadczeń wykonywanych przez położne. Wraz z wprowadzeniem
zasady współdzielenia kompetencji pomiędzy samodzielnymi zawodami medycznymi
powinno to przynieść potrzebną kobietom poprawę dostępu do profesjonalnej opieki
zdrowotnej.

7. Wsparcie kobiet w nieprawidłowo przebiegającej ciąży
Każdej kobiecie po utracie ciąży i po urodzeniu martwego dziecka oraz ich rodzinom
powinny być zapewnione: [1] osobne pomieszczenie umożliwiające odizolowanie od
kobiet ciężarnych i matek oraz godne przeżycie poronienia lub porodu dziecka
martwego i pożegnanie się z dzieckiem, [2] opieka psychologa oraz [3] opieka
medyczna.

Opieka medyczna powinna być tożsama z tą, jaką posiada kobieta po urodzeniu
zdrowego dziecka.Dodatkowo położna powinna wesprzeć kobietę po utracie ciąży lub
po urodzeniu martwego dziecka wskazując regionalne i/lub ogólnopolskie grupy
wsparcia lub psychologami.

Kobiety w ciąży z diagnozą ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo
nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, a także ich rodziny, które otrzymują
informacje o ciężkich i nieuleczalnych chorobach dziecka, powinny otrzymać
niezwłocznie adekwatną pomoc psychologiczną i medyczną, a także opiekę
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hospicyjną w warunkach domowych lub w placówkach perinatalnej opieki
paliatywnej.

8. Pełna opieka zdrowotna dla seniorek
W Polsce kobiety w wieku starszym stanowią większość populacji (59 %).

Wcześniejsze i dokładniejsze diagnozowanie chorób, warunkujące ich skuteczniejsze
leczenie, ma kluczowe znaczenie dla dalszego trwania ich życia. Większość osób
w wieku sędziwym (80 lat i więcej) to owdowiałe kobiety, najczęściej żyjące samotnie
i wymagające wsparcia. Przeciwdziałanie narastaniu problemu samodzielnej
egzystencji osób w wieku starszym, które potrzebują pomocy w postaci opieki, leczenia
i rehabilitacji jest niedoszacowanym wyzwaniem społecznym.

Niezbędne jest poprawienie dostępu kobiet w wieku senioralnym do diagnostyki
i leczenia:

● Chorób neurodegeneracyjnych (np. choroby Alzheimera i Parkinsona) - często
rozpoczynających się od zaburzeń pamięci i wahań nastroju, poprzez
zaburzenia mowy i postępującą degenerację procesów poznawczych,
orientacji i spowolnienie ruchowe (lub kłopoty z poruszaniem się). Do 2050 roku
liczba osób cierpiących na chorobę Alzheimera może wzrosnąć w Polsce
nawet czterokrotnie.

● Chorób układu krążenia - w szczególności nadciśnienia tętniczego, choroby
niedokrwiennej serca, czy przewlekłej niewydolność serca,

● Cukrzycy typu 2, na którą osoby około 60. roku życia zapadają znacznie częściej
(ok. 40 proc. osób po 65. roku życia), a choroba często postępuje bez jawnych
objawów.

● Chorób zwyrodnieniowych stawów i osteoporozy - która powoduje znaczną
chorobowość i umieralność (z powodu powikłań aż 20 proc. chorych ze
złamaniami kości udowej umiera w ciągu sześciu miesięcy po złamaniu,
a ponad 50 proc. w ciągu następnego roku).

● Depresji - według danych Głównego Urzędu Statystycznego, 12 proc. osób
najstarszych (w wieku co najmniej 70 lat - kobiety dwa razy częściej niż
mężczyźni) przyznaje, że zmaga się z depresją.

● Chorób dna miednicy - z powodu których cierpi ok. 70 proc. kobiet po 65 roku
życia.

Ważnym elementem zaopiekowania się kobietami w wieku senioralnym powinny być
Poradnie Wieku Dojrzałego zorientowane na poszukiwanie znamion
wielochorobowości i szkodliwej terapii wielolekowej oraz na wczesną diagnostykę
otępienia i całościową ocenę geriatryczną (COG).
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9. Godne warunki i niekaralność aborcji
Przywrócenie niekaralności aborcji z powodu wad lub choroby płodu jest absolutnie
podstawowym wymogiem rozpoczęcia dialogu społecznego o tym, jakich regulacji
oczekują Polki i Polacy po 30 latach obowiązywania tzw. kompromisu aborcyjnego
z 1993 r.

Wprowadzenie nowych regulacji w miejsce ustawy z 1993 r., powinno opierać się na:

● tymczasowym przywróceniu przepisu o niekaralności przerwania ciąży
w przypadku, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują
na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia
płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu,

● utworzeniu reprezentatywnego obywatelskiego panelu ds. opracowania
pytania referendalnego o dostępności aborcji,

● zarządzeniu referendum ogólnokrajowego ws. nowych przepisów dotyczących
dostępu do aborcji.

Umożliwienie obywatelkom i obywatelom Polski wyrażenia jak najszybciej zdania w tej
sprawie w najbardziej bezpośredniej formie, jaką stanowi referendum ogólnokrajowe,
byłoby realizacją konstytucyjnej zasady przewidującej, że w Polsce władza zwierzchnia
należy do narodu, który może realizować ją także bezpośrednio (art. 4 Konstytucji RP).

Godne warunki realizacji prawa do przerwania ciąży powinny także obejmować
zapewnienie kobietom realnego dostępu do nieodpłatnego wsparcia
psychologicznego i terapeutycznego.

10.Opieka nad kobietami po przestępstwie seksualnym
Dla wypełnienia tego zadania należy w 49 byłych miastach wojewódzkich, we
wskazanym z poziomu samorządowego wieloprofilowym szpitalu posiadającym
Szpitalny Oddział Ratunkowy, oddział ginekologiczny oraz oddziały zabiegowe,
utworzyć „Poradnie Leczenia Następstw Przemocy Seksualnej” (Poradnia 197kk).
Regularne rozlokowanie ośrodków na mapie Polski ułatwi ofiarom przestępstw
seksualnych samodzielne zgłoszenie się z każdego zakątka województwa lub
przywiezienie poszkodowanych przez zespoły ratownictwa medycznego i patrole
Policji. Docelowo do Poradni 197kk powinny trafić wszystkie ofiary przestępstw
seksualnych: kobiety i mężczyźni, bez względu na wiek.

Ofiary zgwałcenia powinny mieć zapewniony dostęp do bezpłatnej antykoncepcji
ratunkowej podawanej w placówce medycznej.
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Możliwość zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa zgwałcenia w Poradni
197kk, m.in. ze względu na wykorzystanie lamp UV, wpłynęłaby pozytywnie na
skuteczność procesu wykrywczo-dowodowego. W tym celu konieczne byłoby
przeszkolenie położnych zatrudnionych w Poradni 197kk w prawidłowym
zabezpieczaniu śladów przestępstwa na ciele osoby poszkodowanej oraz
w prawidłowym pobieraniu materiału biologicznego w celach dowodowych.
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