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Szanowny Panie Dyrektorze, 

 

działając na podstawie Art. 19 ust. 1, art. 20 ust. 1 Ustawy o wykonywaniu mandatu posła 

i senatora, bardzo proszę o wyjaśnienia odnośnie wymogów, jakie Szpital stawia osobom 

odwiedzającym pacjentów.  

 

Dotarły do mnie informacje, że odwiedziny w Państwa Szpitalu są możliwe, ale tylko dla osób 

zaszczepionych przeciw covid-19, ozdrowieńców lub po okazaniu negatywnego testu PCR. 

Z takimi ograniczeniami spotkały się osoby bliskie pacjentek, które przebywają na Oddziale 

Klinicznym Położnictwa i Perinatologii.  

 

Poinformowano mnie również, że na portierni wisi ogłoszenie podpisane przez Kierowników 

Oddziału Klinicznego Położnictwa i Perinatologii oraz Oddziału Klinicznego Endokrynologii 

Ginekologicznej i Ginekologii, w którym widnieje m.in.:  

„W związku z luzowaniem obostrzeń w stanie pandemii umożliwiamy odwiedziny pacjentkom 

przez osoby bliskie na poniższych zasadach: 

1) Odwiedzający musi posiadać 

- zaświadczenie o odbyciu pełnego cyklu szczepień przeciw COVID-19 bez względu 

na rodzaj szczepionki, o ile od przyjęcia ostatniej dawki szczepionki upłynęło 14 dni 

lub  

- w przypadku osób, które przebyły Covid-19 (tzw. ozdrowieńcy) zaświadczenie 

lekarskie, zawierające daty przechodzenia choroby lub pozytywny wynik testu 

PCR/testu antygenowego, wykonanego w ciągu ostatnich 6 miesięcy lub 

- ujemny test PCR wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed odwiedzinami” 
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/podpisano elektronicznie/ 

Inaczej mówiąc, osobom niezaszczepionym, które nie okażą ujemnego testu PCR, zabrania się 

odwiedzin. Interesuje mnie, na jakiej podstawie Państwo wprowadzili powyższe zasady dla 

odwiedzających? Bowiem w aktualnym stanie prawnym szczepienia przeciwko COVID-19 są 

szczepieniami dobrowolnymi i bezpłatnymi. Biorąc pod uwagę ten fakt, nie mogą być one 

wymagane tak jak szczepienia obowiązkowe. W przypadku ozdrowieńców – nie każdy wie czy 

chorował na COVID-19, aby to zweryfikować trzeba wykonać odpowiedni test, nadto 

warunkiem odwiedzin jest przejście choroby, której każdy za wszelką cenę chce uniknąć. 

Ciężko też zaakceptować przymus wykonywania testu antygenowego co 48 godzin, którego 

koszt wynosi 150 zł.  

 

Powszechnie znane jest stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta, który w jednym z wywiadów 

podkreślił, że „do RPP wpływają indywidualne zapytania bliskich pacjentów, czy placówka 

ochrony zdrowia miała prawo odmówić im odwiedzin w związku z tym, że nie zostali 

zaszczepieni. Za każdym razem podejmujemy interwencję, tłumacząc, że praktyk zakazujących 

odwiedzin powinno się w obecnej, poprawiającej się sytuacji epidemicznej zaniechać. Zgodnie 

z ustawą o prawach pacjenta i RPP, pacjent ma prawo do poszanowania życia prywatnego 

i rodzinnego, z którego wynika prawo do odwiedzin. Dziś, gdy poziom zakażeń utrzymuje się 

na poziomie ok. 200–300 dziennie w skali kraju, nieuzasadnione jest usprawiedliwianie zakazu 

odwiedzin epidemią. Inaczej ma się sytuacja np. na oddziałach hematoonkologicznych czy na 

których leżą chorzy o obniżonej odporności bądź też mamy do czynienia z ogniskiem zakażeń. 

Wówczas, w uzasadnionych przypadkach można odwiedzin zakazać.”(wypowiedź z dnia 

14.06.2021 r. dla Reczpospolitej).  

 

Biorąc pod uwagę, jak duże oburzenie społeczne wzbudzają wprowadzone przez Państwa 

zasady odwiedzin, będąc zobligowany pełnionym mandatem poselskim, bardzo proszę Pana 

Dyrektora o zajęcie stanowiska w niniejszej kwestii. Czy rzeczywiście nie ma innych 

rozwiązań, które mógłby wdrożyć Szpital, aby nie dzielić odwiedzających i pacjentów na osoby 

zaszczepione i niezaszczepione? 

 

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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