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Szanowny Panie Starosto,
Zwracamy się do Pana, jako Przewodniczącego Zarządu Powiatu Oleśnickiego, który jest
podmiotem prowadzącym Powiatowy Zespół Szpitali z siedzibą w Oleśnicy, w związku z
treściami opublikowanymi w ostatnich dniach w mediach społecznościowych na profilach
oddziału ginekologiczno-położniczego wspomnianej placówki, które dotyczyły otyłości.
Helsińska Fundacja Praw Człowieka jest organizacją pozarządową, której statutowa
działalność dotyczy ochrony praw i wolności człowieka, w tym praw pacjentów i pacjentek,
dlatego prosimy Pana o zwrócenie uwagi na tę sytuację.
Jak wynika z doniesień prasowych na profilu Powiatowego Zespołu Szpitali (zatytułowanym
„babkibabkom”) w serwisie społecznościowym Instagram umieszczono post „Problem
WIELKIEJ WAGI, czyli o kilogramach w ciąży", gdzie znalazło się m.in. stwierdzenie „Bądź
jak Ewa, zamknij lodówkę i jedz dla dwojga, a nie za dwoje.”1 Wpis wywołał szeroką dyskusję,
a komentarze pod postem umieszczane były również przez profil Powiatowego Zespołu
Szpitali. Wśród tych komentarzy były następujące wpisy: „Wspieranie podczas porodu to nie
wspieranie w zamienianiu się w wieloryba. Zdaje się, że to odmienne kwestie” 2, „Dla mnie
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odrażająca jest otyłość. I to, co zbędne kilogramy robią człowiekowi”3, „Zdajemy sobie sprawę,
że otyłe pacjentki mogą być traktowane inaczej, gorzej. Sama niejednokrotnie muszę się
powstrzymywać i być poprawną politycznie”4. Autorką wymienionych wpisów jest lek. med.
Gizela Jagielska, p.o. Zastępcy Dyrektora ds. medycznych Powiatowego Zespołu Szpitali, która
na profilu Oddziału Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii placówki w serwisie
społecznościowym Facebook stwierdziła, że „Może rzeczywiście mam trochę "fatfobię", ale
któż jest bez skazy?”5.
Treści opublikowane na profilach Powiatowego Zespołu Szpitali spotkały się z szeroką
dezaprobatą, a głos w tej sprawie zabrał również Rzecznik Praw Pacjenta6, który uznał, że treści
te miały na celu zawstydzenie i szykanowanie osób otyłych, a ponadto Rzecznik wezwał
placówkę do podjęcia szeregu działań, w tym przeproszenia kobiet, które mogły poczuć się
urażone wpisami7.
Nie można zaprzeczyć, że aktywność placówek medycznych oraz lekarzy i lekarek w mediach
społecznościowych może odnosić pozytywne skutki profilaktyczne i budować pozytywny
wizerunek gabinetów lekarskich przyjaznych pacjentom i pacjentkom. Jednak wszystkie akcje
i działania edukacyjne powinny odbywać się z uwzględnieniem praw pacjentów, gdyż w
przeciwnym razie mogą odnieść odwrotny skutek.
Zgodnie z art. 30 Konstytucji RP poszanowanie i ochrona godności każdego człowieka jest
obowiązkiem władz publicznych, a dodatkowo art. 32 ust. 2 Konstytucji zakazuje
dyskryminacji m.in. w sferze społecznej z jakiejkolwiek przyczyny. Również art. 20 ustawy o
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta8 wskazuje wprost, że pacjent ma prawo do
poszanowania intymności i godności. Naszym zdaniem treść wyżej przytoczonych wpisów
umieszczonych w portalach społecznościowych, może nasuwać wątpliwości co do realizacji
tych praw przez Powiatowy Zespół Szpitali. Z jednej strony sytuacja ta może wywoływać
zaniepokojenie co do sposobu traktowania pacjentek z otyłością lub nadwagą przez personel
Oddziału Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii. Natomiast z drugiej strony tego typu
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publiczne wypowiedzi mogą powodować, że pacjentki i pacjenci w obawie przed
stygmatyzacją ze względu na swoją wagę będą rezygnować z poszukiwania pomocy medycznej
w Powiatowym Zespole Szpitali. Sytuacja ta może powodować, że część mieszkanek i
mieszkańców powiatu oleśnickiego może zostać pozbawiona równego dostępu do opieki
medycznej i świadczeń medycznych, do których mają oni prawo zgodnie z przepisami.
W związku z powyższym prosimy Pana o zwrócenie szczególnej uwagi na omówioną wyżej
sytuację w Powiatowym Zespole Szpitali z siedzibą w Oleśnicy. Jednocześnie wierzymy, że
podjęte działania pozwolą zagwarantować, że każda pacjentka i każdy pacjent placówki nie
będą musieli się obawiać, że ich prawo do poszanowania godności w trakcie udzielania
świadczeń medycznych będzie w jakikolwiek sposób zagrożone. Prosimy również o
poinformowanie nas o podjętych krokach.

W imieniu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka,
Łączę wyrazy szacunku,

dr Piotr Kładoczny
Wiceprezes Zarządu
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