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Szanowny Pan

Jakub Kulesza

Poseł na sejm RP

Szanowny Panie Pośle,

odpowiadając na interwencję poselską z dnia 14.10.2020 r. w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r o wykonywaniu mandatu posła i senatora w związku z wnioskiem rodziców nowonarodzonego dziecka w WSSz im. M pirogowa w Łodzi w Ośrodku Szpitalnym im. M. Madurowicza w Łodzi uprzejmie wyjaśniamy, co następuje:W związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym i koniecznością zapewnienia możliwości odwiedzania noworodków przebywających w Oddziale Intensywnej Terapii Neonatologicznej przez matki które zostały wypisane do domu wprowadzono niżej podane zalecenia :-matki mogą odwiedzać swoje dzieci pod warunkiem wykonania w ciągu 24-48 godzin przed wizytą testu w kierunku SARS-CoV-2,-test jest wykonywany w Ośrodku Szpitalnym im. M. Madurowicza -nieodpłatnie. Zlecenie na jego wykonanie wystawia lekarz neonatolog (lekarz prowadzący noworodka),-odwiedziny są nielimitowane czasowo i są możliwe po uzyskaniu ujemnego wyniku badania w kierunku SARS-CoV-2 przez kolejne 72 godziny od jego wykonania,-z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną i w trosce o nowonarodzone dzieci odwiedziny są możliwe raz na 2 tygodnie. Po dwóch tygodniach procedura wymaga powtórzenia, jeżeli noworodek nadal będzie przebywał w Oddziale.
Odnosząc się do kwestii separacji noworodków od matek po porodzie tutaj również zostały wprowadzone zasady bezpieczeństwa przedstawiające się następująco:
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- w sytuacji, gdy istnieją wskazania medyczne dotyczące matki lub dziecka wymuszające konieczność rozdzielenia z dzieckiem, to fakt ten zostaje odnotowany w dokumentacji medycznej kobiety ciężarnej i/lub noworodka,- w przypadku porodu drogą cięcia cesarskiego matka otrzymuje, (jeżeli to możliwe przez zabiegiem] do podpisu oświadczenie, w którym wyraża bądź nie, zgodę na separację z dzieckiem do czasu uzyskania wyniku badania w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2,- jeżeli matka ze względu na potencjalne ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wyraża zgodę na separację z noworodkiem do czasu uzyskania wyniku badania w kierunku zakażenia tym wirusem to dotychczasowe postępowanie nie ulega zmianie, czyli matka przebywa na Sali poporodowej, a dziecko na sali noworodkowej,- w sytuacji, gdy matka nie wyraża zgody na rozdzielenie z noworodkiem, to po zabiegu operacyjnym jest umieszczana wraz z dzieckiem w pojedynczej sali monitorowanej i posiadającej węzeł sanitarny,-w przypadku większej liczby kobiet po cięciach cesarskich oczekujących na wynik SARS-CoV-2 położnice są umieszczane wraz z noworodkami na pojedynczych salach na swoich macierzystych oddziałach lub OCP wyposażonych w monitory zgodnie z zaleceniami anestezjologicznymi.
Przedstawiając powyżej stosowane standardy postępowania staraliśmy się wykazać, że w tut. Szpitalu nie dochodzi do łamania Praw pacjenta, a zgłaszane przez rodziców nowonarodzonego dziecka zarzuty są niezasadne i nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistym stanie rzeczy.
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