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Szanowna Pani Dyrektor,
działając na podstawie Art. 19 ust. 1, art. 20 ust. 1 Ustawy o wykonywaniu mandatu posła
i senatora, zwracam się do Pani Dyrektor w związku ze zgłoszeniami rodziców małych
pacjentów, którzy cierpią z powodu braku możliwości całodobowego pobytu przy swoich
chorych dzieciach. Mowa jest o pacjentach przebywających na Oddziale Opieki Ciągłej
Oddziału Klinicznego Neonatologii.
Rodzice opisują, że mają możliwość odwiedzin swojego dziecka przez dwie godziny dziennie
przez jednego z rodziców. Przed epidemią zasady przebywania z dziećmi wyglądały tak, że
matka karmiąca mogła przebywać z dzieckiem cały czas natomiast ojciec lub ewentualnie gość
mógł być na oddziale określony czas.
W pełni rozumiem bardzo ciężkie warunki w jakich przyszło pracować lekarzom w dobie
epidemii covid-19. Moim celem nie jest podważanie Pani decyzji wynikających zapewne
z troski o zdrowie i życie zarówno pacjentów jak i personelu, jednak będąc zobligowanym
przez obywateli, chciałbym aby mogli poznać wyjaśnienia co do zaistniałej sytuacji.
Dla rodziców najtrudniejszy jest moment opuszczenia szpitala i tym samym pozbawienie
dziecka ich obecności. Dla matki karmiącej, fakt braku możliwości karmienia piersią, a co za
tym idzie brak kontaktu, który de facto jest najważniejszy w tych pierwszych momentach życia
dziecka, jest traumatycznym przeżyciem. Rodzice obawiają się, że ta sytuacja wpłynie
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negatywnie na rozwój psychiczny i fizyczny ich dziecka. Poczucie pokrzywdzenia u karmiącej
matki wzmaga świadomość, że w tym samym czasie na innych oddziałach możliwe jest
przebywanie rodziców z dziećmi przez całą dobę. Rodzice uważają, że obecność mamy przy
dziecku w czasie hospitalizacji jest dużym wsparciem dla personelu medycznego, w ramach
czynności, które może wykonywać matka, przede wszystkim podczas naturalnego karmienia
piersią, którego w żaden sposób nie da się zastąpić.
Biorąc pod uwagę aspekty bezpieczeństwa i ochrony personelu medycznego przed zarażeniem
wirusem covid-19, rodzice zwracają uwagę na to, że personel medyczny w naturalny sposób
uczestniczy w życiu społecznym, gdzie poza terenem szpitala jest narażony na zarażenie.
Biorąc pod uwagę całodobowy pobyt matki, która nie opuszcza placówki, nie znajdują
uzasadnienia do wprowadzonych ograniczeń.
Mając na uwadze powyższe, bardzo proszę Panią Dyrektor o zajęcie stanowiska oraz
wyjaśnienie rodzicom, skąd biorą się różnice w możliwości całodobowego pobytu rodziców na
różnych oddziałach Kliniki Neonatologii. Czy rzeczywiście nie ma rozwiązań które
pozwoliłyby matkom przebywania ze swoim dzieckiem przez całą dobę?
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.
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