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Pani
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bł. dr Ewy Noiszewskiej
Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich

Szanowna Pani,

dziękuję za przesłanie Stanowiska Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich wobec Rezolucji 
Parlamentu Europejskiego w sprawie przepisów polskiego prawa odnoszącego się do aborcji. 
Pragnę zapewnić, że we wszystkich podejmowanych przeze mnie działaniach – jako lekarz i jako 
przedstawiciel władzy publicznej – kieruję się dobrem, jakim jest ochrona życia każdego człowieka 
od poczęcia do jego naturalnej śmierci.
W ramach polityki państwa na rzecz rodziny realizowany jest m.in. rządowy program 
kompleksowego wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Zapewnienia on świadczenia opieki 
zdrowotnej rodzinom w okresie ciąży, porodu i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem ciąży 
powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych. Zapewnia także świadczenia opieki 
zdrowotnej i koordynacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjne dzieciom ze zdiagnozowanym ciężkim 
i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą, które powstały w prenatalnym okresie 
rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
Jako wojewoda mazowiecki na co dzień podejmuję decyzje mające na celu poprawę warunków 
życia mazowieckich rodzin, również tych ze szczególnymi potrzebami. Wsparcie oferowane, 
m.in. w ramach Funduszu Solidarnościowego, jest realną pomocą dla rodzin i osób w szczególnie 
trudnej życiowej sytuacji. 
Zapewniam, że ochrona życia  jest dla rządu priorytetowym celem, który jest realizowany poprzez 
programy i działania na rzecz wspierania rodzin  w różnych obszarach – ochrony zdrowia, polityki 
społecznej, ale także poprzez inwestycje służące polskim rodzinom.

Z poważaniem

Wojewoda Mazowiecki
Konstanty Radziwiłł
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