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   Jakub Kulesza  

Poseł na Sejm RP 

                                                                Lublin, dnia 14.10.2020 r. 

  

Szanowny Pan 

dr n. med. Norbert Krajczy 

Dyrektor 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie 

 

 

 

Szanowny Panie Dyrektorze,    

 

działając na podstawie art. 19 ust. 1, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu 

mandatu posła i senatora, w związku z wnioskiem obywateli o podjęcie interwencji poselskiej  

proszę o stosowne wyjaśnienia w sprawie separacji noworodków od rodziców.   

 

Do mojego biura zgłosili się rodzice, którzy poinformowali o trwającym zakazie odwiedzin 

i pobycie przy nowonarodzonym dziecku. Rodzice zgłaszają, że w Państwa placówce został 

wprowadzony całkowity zakaz wizyt na Oddziale Noworodkowym z Pododdziałem Patologii 

Noworodka i Wcześniaka.  

 

Zgodnie z odpowiedzią Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia p. Waldemara Kraski na 

moją interpelację nr 8942 w sprawie separacji noworodków od matek po porodzie „nie 

znajduje uzasadnienia obligatoryjnie stosowana izolacja noworodków od zdrowych 

matek, które znajdują się w grupie niskiego ryzyka zakażenia COVID-19. W związku 

z otrzymanymi przez Ministerstwo Zdrowia sygnałami dotyczącymi nieuzasadnionego 

separowania noworodków od matek, które nie przejawiają żadnych symptomów 

zakażenia COVID-19, w dniu 20 maja br. zostało skierowane pismo do konsultanta krajowego 

w dziedzinie neonatologii z prośbą o podjęcie działań informacyjnych, które umożliwią pełną 

realizację procedur opieki nad noworodkiem wyznaczonych przez standard organizacyjny 

opieki okołoporodowej, w sytuacji, gdy nie ma podstaw do stosowania izolacji. Pani Profesor 

Ewa Helwich, w dniu 21 maja br. poinformowała Ministerstwo Zdrowia o zobowiązaniu 

konsultantów wojewódzkich w dziedzinie neonatologii do spowodowania w podległych im 

placówkach zaprzestania takich nieuzasadnionych praktyk”.  

 

Zagrożenie zarażeniem się wirusem covid-19 powinno być minimalizowane poprzez 

odpowiednie środki ochrony a nie poprzez oddzielanie potrzebującego pomocy, cierpiącego 

dziecka od najbliższych mu osób. 
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Należy zdawać sobie sprawę, że nawet czas pandemii nie może być wytłumaczeniem dla 

łamania praw człowieka, pacjenta i dziecka, zagwarantowanych każdemu obywatelowi m.in. 

w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta czy w Europejskiej Karcie Praw Dziecka w szpitalu, a przebywanie małego pacjenta 

na oddziale wraz z rodzicami lub opiekunami prawnymi jest jednym z podstawowych praw.  

 

W związku ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia, wskazującego na obowiązek zaprzestania 

nieuzasadnionych praktyk separowania noworodków od zdrowych, karmiących matek, bardzo 

proszę o zajęcie stanowiska w przedmiotowej kwestii. Bardzo proszę o informacje, czy zgodnie 

ze zgłoszeniem w Państwa placówce stosuje się metodę separacji noworodków.  

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

 

 

 

 

          

 

       

 

 

          

 

 


