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   Jakub Kulesza  

Poseł na Sejm RP 

                                                                Lublin, dnia 07.01.2021 r. 

  

Szanowny Pan 

Henryk Szymczak 

Prezes Zarządu 

Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o. 

ul. Szpitalna 1 

63-200 Jarocin 

 

 

 

Szanowny Panie Prezesie,  

 

w dniu 2 stycznia 2021 r., na stronie Szpitala Powiatowego w Jarocinie na portalu Facebook 

został umieszczony post, w którym Szpital ogłosił, że panie Starosta i Wicestarosta odwiedziły 

pierwszego urodzonego mieszkańca Powiatu Jarocińskiego i wręczyły prezenty. Niewątpliwie 

pani Starosta miała bardzo dobre intencje, ale należy zwrócić uwagę, że zgodnie 

z komunikatem z dnia 08.07.2020 r., który widnieje na stronie Szpitala, wprowadzono zakaz 

odwiedzin na oddziałach Szpitala.  

 

Ponadto, na odwiedziny Pani Starosty zwrócili uwagę sami pacjenci, którzy zarówno 

w komentarzach pod postem jak i bezpośrednio do mojego biura zgłosili żądanie wyjaśnienia 

zaistniałej sytuacji. Pacjenci podkreślają, że Szpital wprowadził zakaz porodów rodzinnych 

oraz zakaz odwiedzin ojca i matki noworodków. Tymczasem Szpital zezwolił na odwiedziny 

polityków, w tym wypadku pani Starosty i Wicestarosty.  

 

Nie trudno wyobrazić sobie poziom oburzenia ze strony rodziców, którzy będąc pacjentami 

szpitala, nie mogą wspólnie uczestniczyć w przyjściu na świat dziecka. Doszło do sytuacji, w 

której ojciec ma zakaz odwiedzin własnego dziecka lub nie może być przy swojej żonie podczas 

porodu, a w tym samym czasie politycy, de facto osoby obce dla pacjentów, nie mają przeszkód 

aby wejść na oddział. 

 

Zatem na prośbę obywateli, proszę Pana Prezesa o odpowiedź na poniższe pytania: 

1. Na jakich zasadach doszło do odwiedzin Pani Starosty i Wicestarosty? Czy to oznacza, 

że Szpital wznowił możliwość odwiedzin na oddziałach?  

2. Czy Szpital wprowadził zakaz porodów rodzinnych? Jeżeli tak to dlaczego i kiedy 

zostaną przywrócone? 
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3. Czy Szpital wprowadził zakaz odwiedzin noworodków i ich mam przez najbliższe 

osoby? Jeżeli tak, to z jakich powodów i kiedy zostaną przywrócone? 

4. Czy w Państwa szpitalu stosuje się wobec rodzących nakaz posiadania maseczki 

w trakcie porodu? 

5. Czy w Państwa Szpitalu dochodzi do separacji noworodków od matek po porodzie? 

6. Jaki procent kobiet ma zapewniony nieprzerwany kontakt skóra do skóry 

z noworodkiem po porodzie? Czy ten kontakt także mają zapewnione kobiety po cięciu 

cesarskim? 

7. W jaki sposób szpital realizuje zapisy standardów opieki okołoporodowej, związanych 

m.in. z kontaktem skóra do skóry po porodzie i rozpoczęciem karmienia piersią na sali 

porodowej? 

      

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 

  

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


