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Interwencja poselska
W imieniu własnym, działając jako Posłanki na Sejm RP wnosimy interwencję
na podstawie art. 20 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Tekst jedn. Dz. U. z
2018 r., poz. 1799) w związku z działalnością Prokuratury Okręgowej w Białymstoku, która zażądała od
białostockich szpitali informacji o przyczynach dokonywania legalnych zabiegów aborcji, a także
przekazania w trybie pilnym pełnej dokumentacji medycznej pacjentek szpitali. Zgodnie z informacjami
przedstawionymi przez Dziennik Gazeta Prawna, Prokuratura działając na bazie informacji jednej z
organizacji społecznych dokonuje jawnej i niespotykanej w demokratycznym państwie prawa ingerencji w
prawa kobiet do świadczeń medycznych, a także dokonuje świadomej obrazy przepisów warunkujących
tajemnicę medyczną.

Uzasadnienie

Podstawowym prawem pacjenta jest prawo do ochrony danych i utrzymania tajemnicy informacji w
związku z udzielaniem świadczeń medycznych, które uzyskane zostały przez osoby wykonujące zawód
medyczny. Tajemnica lekarska obejmuje wszelkie informacje dotyczące stanu zdrowia, rozpoznania i
przebiegu leczenia, jak również życia prywatnego, rodzinnego i zawodowego. Są to informacje poufne.
Prawo to jest skorelowane z prawem do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.
Działania Prokuratury Okręgowej jawnie naruszają podstawowe prawa pacjentek i godzą w ich
prawo do intymności oraz pozbawiają je ochrony prawnej, a de facto dostępu do podstawowych,
gwarantowanych świadczeń medycznych. Odbywa się to w sytuacji, kiedy nielegalny i sprzeczny z prawem
wyrok Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej nie został nawet opublikowany, a jedynie znana była

jego ustna sentencja. Zezwolenie na takie działanie Prokuratury będzie skutkowało powstaniem
niebezpiecznego precedensu, który spowoduje, że prawa pacjentek zostaną pozbawione ochrony prawnej, a
przez to narażone na atak polityczny ze strony organów władzy publicznej.
W naszej ocenie istnieje konieczność podjęcia niezbędnych i szybkich działań ze strony Rzecznika
Praw Pacjenta, który może zapobiec takiej haniebnej działalności ze strony Prokuratury. Wierzymy, że
opowie się Pan za prawami kobiet, a nie ideologią.
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