
  

Jakub Kulesza Poseł na Sejm RP. Biuro Poselskie: Al. Kraśnicka 31 lok. 204   

20-718 Lublin, tel. +48 536 163 626, e-mail: biuro@kulesza.pl 

 

 

   Jakub Kulesza  

Poseł na Sejm RP 

                                                                Lublin, dnia 25.03.2021 r. 

  

Szanowna Pani 

Sylwia Sobczak 

Dyrektor 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

im L. Rydygiera w Toruniu 

ul. Św. Józefa 53-59 

87-100 Toruń 

e-mail: sekretariat@wszz.torun.pl 

          

 

Szanowna Pani Dyrektor, 

 

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 dotyczące przestrzegania standardów opieki okołoporodowej oraz 

izolacji matek od chorych dzieci w Państwa placówce. 

 

Otrzymałem zgłoszenie, że w Państwa Szpitalu stosuje się separację dzieci hospitalizowanych, 

w tym również wcześniaków, które są izolowane od swoich matek nawet tych, które przyjęły 

dwie dawki szczepionki przeciw covid-19. Mamy karmiące mogą jedynie zostawić odciągnięty 

pokarm.  

 

Należy pamiętać, że 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 taka 

sytuacja wpłynie negatywnie na rozwój psychiczny i fizyczny ich dziecka. 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, zakaz pobytu przy 
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/podpisano elektronicznie/ 

chorym dziecku nie znajduje uzasadnienia. 

 

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 zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 6 listopada 2008 

r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, mali pacjenci nie mogą być izolowani od 

swoich rodziców lub opiekunów prawnych.  

 

Mając na względzie powyższe, bardzo proszę o wyjaśnienia, czy i na których oddziałach 

wprowadzono zakaz odwiedzin i pobytu rodziców przy ich dzieciach. Bardzo proszę również 

o informacje, czy w Szpitalu stosuje się separację noworodków po porodzie, a jeżeli tak to 

z jakiego powodu?  

 

Dodatkowo, biorąc pod uwagę obowiązek przestrzegania standardów opieki okołoporodowej, 

bardzo proszę o odpowiedź na poniższe pytania: 

1. Jaki procent kobiet ma zapewniony nieprzerwany kontakt skóra do skóry z noworodkiem po 

porodzie? Czy ten kontakt także mają zapewnione kobiety po cięciu cesarskim? 

2. Czy następuje przerwanie 2 h kontaktu skóra do skóry z noworodkiem po porodzie? Jeżeli 

tak to z jakiego powodu? 

3. Czy matki z dodatnim wynikiem w kierunku SARS-COV-2 także mają zapewniony kontakt 

z dzieckiem? Jeśli nie, to czy ten kontakt ma ojciec dziecka? 

4. 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? 

Jak ten zapis jest realizowany w przypadku rozdzielenia matki z dzieckiem? 

5. Jakie działania zaradcze wdrożył szpital, by utrzymać karmienie naturalne noworodków 

rozdzielonych z matkami? Jakie są efekty tego działania? 

6. Czy szpital zapewnia wsparcie psychologiczne dla rodziców dzieci rozdzielonych 

z noworodkami? Czy na oddziale położniczym jest etat psychologa/psychoterapeuty? 

 

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 

       

 

 

         

 


