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W odpowiedzi na List intencyjny z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie wypowiedzenia sie

w kwestii stanu prawnego dotyczacego ubezplodnienia, uprZejmIe prosze o prZYJeCIe

nastepujacych wyjasnien.

Sterylizacja antykoncepcyjna (tj. ubezplodnienie) jako metoda planowania rodziny jest co do

zasady zakazana przez obowiazujace przepisy prawa. Zgodnie z art. 156 § l pkt l ustawy

z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz~553, z póznozm.), kto powoduje

ciezki uszczerbek na zdrowiu w postaci pozbawienia czlowieka zdolnosci plodzenia, podlega

karze pozbawienia wolnosci od roku do lat 10. Nalezy podkreslic, iz przepisy Kodeksu

karnego nie przewiduja kontratypu wylaczajacego bezprawnosc takiego dzialania

w przypadku, gdy na pozbawienie czlowieka zdolnosci plodzenia wyrazona zostala zgoda tej

osoby. Taka zgoda nie wylacza zatem odpowiedzialnosci karnej sprawcy czynu

z art. 156 kodeksu karnego. Sterylizacja antykoncepcyjna(wazektomia, podwiazanie

jajowodów) przeprowadzana na prosbe pacjentów, majaca na celu pozbawienie ich zdolnosci

plodzenia i stanowiaca swoisty sposób planowania rodziny jest zakazana przez obowiazujace

prawo.

Konsekwencja powyzszego jest nie tylko niedopuszczalnosc przeprowadzenia sterylizacji

antykoncepcyjnej "na zyczenie" pacjenta, ale równiez niemoznosc rozliczenia takiego

swiadczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia.
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Nalezy jednoczesnie wskazac, iz ubezplodnienie moze np. nastapic jako skutek pewnych

koniecznych dla ratowania zdrowia i zycia ludzkiego zabiegów medycznych (np. takich jak

podwiazanie czy zmiazdzenie jajowodów). Tego rodzaju swiadczenia przewidziane sa

w materialach informacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia (m.in. w zalaczniku nr 4

zarzadzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 94/2008 z dnia 22 pazdziernika

2008 r. zmieniajacego zarzadzenie w sprawie okreslenia warunków zawierania i realizacji

umów w rodzaju leczenie szpitalne).

Niezaleznie od powyzszego, samoistna sterylizacja antykoncepcyjna jako zabieg sluzacy

realizacji okreslonego modelu planowania rodziny jest w swietle obowiazujacego prawa

niedopuszczalna.

Jednoczesnie uprzejmie informuje, ze w przypadku podopiecznej Pani Kurator

, zasugerowalismy, aby zwrócila sie do najblizszej poradni ginekologicznej

w celu przedstawienia przedmiotowego problemu lekarzowi ginekologowi, który w naszym

przekonaniu, sposród wielu rodzajów srodków antykoncepcyjnych (w tym np.

mechanicznych) bedzie mógl zaproponowac ~tosowanie jednego z nich, np. spirali

domacicznej.
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