Lublin, dnia 13.11.2020 r.

Jakub Kulesza
Poseł na Sejm RP
Szanowny Pan
Prof. dr hab. med. Krzysztof Fyderek
Dyrektor Naczelny
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

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
bardzo proszę o informacje w związku z zakazem odwiedzin noworodków.
Do mojego biura zgłosili się zrozpaczeni rodzice, którzy poinformowali o trwającym zakazie
odwiedzin i pobycie przy chorym noworodku na Oddziale Kardiologicznym. Rodzice zwrócili
uwagę, że na Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka mieli możliwość odwiedzin dziecka
przez 15 minut dla każdego rodzica. Tym bardziej czują się rozgoryczeni, nie mając takiej
możliwości na innym oddziale.
W pełni rozumiem bardzo ciężkie warunki w jakich przyszło pracować lekarzom w dobie
epidemii covid-19. Moim celem nie jest podważanie decyzji wynikających zapewne z troski
o zdrowie i życie pacjentów, jednak będąc zobligowanym przez obywateli, chciałbym wyjaśnić
zaistniałą sytuację.
Według wytycznych Konsultanta Krajowego w dziedzinie neonatologii oraz Prezesa Polskiego
Towarzystwa Neonatologicznego w Zaleceniach z dnia 29.09.2020 r. widnieje informacja:
„Zdajemy sobie sprawę, jak bardzo trudna jest ta sytuacja zarówno dla rodziców, jak i dla
dzieci. Dlatego starajmy się znaleźć takie rozwiązania, które nie tylko umożliwią rodzicom
uzyskiwanie bieżących informacji o stanie zdrowia maluchów, ale także pozwolą na
ograniczone w czasie (np. dwa razy w tygodniu o wyznaczonej godzinie), bezpieczne
odwiedziny w oddziale leczącym noworodka. O szczegółach bezpiecznych odwiedzin (rodzaju
stosowanych środków ochrony osobistej) decyduje ordynator oddziału w porozumieniu
z konsultantem wojewódzkim w dziedzinie neonatologii na podstawie oceny bieżącego
zagrożenia epidemiologicznego. Należy sporządzić imienny grafik odwiedzin, aby rodzice
poszczególnych pacjentów nie stykali się ze sobą. Nie ma przeciwwskazań do karmienia
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pokarmem własnym zdrowej mamy, który powinien być dostarczany codziennie do szpitala
i przejmowany przez personel oddziału na ustalonych wewnętrznie zasadach”.
Biorąc pod uwagę powyższe zalecenia, bardzo proszę Pana Dyrektora o zajęcie stanowiska
w przedmiotowej kwestii. W tym miejscu bardzo proszę o informacje czy Zalecenia dotyczące
sposobu postępowania w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w przypadku
noworodków matek zakażonych lub z podejrzeniem covid-19 z dnia 29.09.2020 r. skierowane
do kierowników podmiotów leczniczych posiadających oddziały neonatologiczne zostały
wdrożone w Państwa placówce i w jakiej formie.
Zgodnie z art. 20 ust. 2 Ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, bardzo proszę
o przesłanie odpowiedzi w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego pisma.

Z wyrazami szacunku
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