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Odpowiadając na wystąpienie Pana Posła z dnia 14 września 2021 r. skierowane do 
tut. Szpitala w sprawie zarzutu nieprzestrzegania praw pacjenta, w tym również standardów 
opieki okołoporodowej w odniesieniu do pacjentek Oddziału Ginekologiczno-Położniczego 
z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej informuję, jak niżej.

Z pisemnej informacji przedłożonej mi na tę okoliczność przez Lekarza Kierującego 
Oddziałem Neonatologicznym z IT wynika, że wszystkie standardy dotyczące porodu, 
leczenia, informacji i zasad odwiedzin w tym Oddziale są przestrzegane.
Zasady odwiedzin są ściśle określone wytycznymi Zarządu Szpitala, zarządzeniami 
sanitarno-epidemiologicznymi, czy rekomendacjami Konsultanta krajowego w dziedzinie 
neonatologii, zwłaszcza w odcinku Intensywnej Terapii Noworodka.
W ramach Oddziału Położniczo-Ginekologicznego z PGO oraz Neonatologicznego z IT jest 
zatrudniony psycholog, który jest na bieżąco informowany o problemach i w razie potrzeby 
realizuje swoje zadania stosownie do posiadanych kompetencji zawodowych. Zatrudniamy 
również lekarza ginekologa z uprawnieniami doradcy laktacyjnego.
W przypadku dzieci leczonych w odcinku Intensywnej Terapii Noworodka obowiązuje ściśle 
określony reżim sanitarny. Jest wymagany od każdego pracownika oraz rodziców. Personel 
ma tam bowiem pod opieką wcześniaki najczęściej pozbawione odporności.
Każda matka jest na bieżąco informowana o stanie dziecka. Ma prawo pobytu przez cały 
okres leczenia noworodka (nawet tygodniami). Może go odwiedzać o każdej porze dnia 
i nocy poza czasem ordynacji porannej i wieczornej oraz chwili przyjmowania nowych 
pacjentów. W zależności od stanu klinicznego i rodzaju prowadzonej terapii zalecane jest 
tzw. kangurowanie, przystawianie do piersi, nauka karmienia odciągniętym pokarmem 
matki/mieszanką specjalistyczną. W przypadku kiedy matka ma problemy z poruszaniem się, 
istnieje możliwość obejrzenia dziecka na zdjęciach, filmie lub bezpośrednio przez Internet 
(WhatsApp). Jeżeli tylko istnieje możliwość odciągnięcia pokarmu — pomocy w tej mierze 
udzielają matce położne a następnie dostarczają go na Oddział.
Ojcowie też mają prawo do odwiedzin zgodnie z ustalonymi zasadami, po spełnieniu 
wymogów sanitarno-epidemiologicznych, w ściśle określonych porach. Warunkiem jest pełne 
zdrowie odwiedzającego, założenie fartucha i obuwia ochronnego oraz stosowanie 
maseczek. Nie znamy flory bakteryjnej ani wirusowej ojca dziecka. Kichnięcie na odcinku IT



Noworodków bardzo często jest wyrokiem śmierci lub ciężkiej choroby dla innych 
wcześniaków. Odpowiedzialność za takie sytuacje zawsze spoczywa na Szpitalu lub 
zatrudnionym tu personelu. Odwiedzający za wszelką cenę chcący korzystać ze swoich praw 
konstytucyjnych nie ponoszą tu żadnych konsekwencji. Przypomnijmy, że chodzi tu nie tylko 
o zdrowie ale i życie naszych najmniejszych pacjentów.
W przypadku stanów terminalnych, stanów bezpośredniego zagrożenia życia, konieczności 
przekazania dziecka do specjalistycznych oddziałów innych szpitali jest wydzielone osobne 
pomieszczenie (izolatka), w którym rodzice mogą przebywać z dzieckiem - oczywiście po 
spełnieniu wymogów sanitarno-epidemiologicznych.

W oparciu o wyjaśnienia udzielone przez Lekarza Kierującego Oddziałem 
Ginekologiczno-Położniczym z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej informuję, co 
następuje.
Jeśli chodzi o sprecyzowanie co oznaczają tzw. wyjątkowe sytuacje, w których szpital 
dopuszcza odwiedziny w przypadku osób niezaszczepionych w Oddziale to są to np.: stan 
terminalny pacjentki lub urodzenia martwego lub ciężko chorego dziecka. Zasady dla 
odwiedzających w tym Oddziale są wynikiem ustaleń między Dyrekcją, Zespołem kontroli 
zakażeń szpitalnych a Lekarzami Kierującymi Oddziałami, na których przebywają położnice 
i towarzyszące im noworodki. Mają one na celu ochronę - w czasach pandemii - przede 
wszystkim pacjentek i ich nowonarodzonych dzieci.
W naszym Oddziale nie ma i nigdy nie było całkowitego zakazu odwiedzin pacjentek. 
Obowiązują jednak zasady - jednakowe dla rodzin wszystkich pacjentek. Ich wdrożenie było 
podyktowane przede wszystkim koniecznością zagwarantowania bezpieczeństwa 
zdrowotnego hospitalizowanym, ich nowonarodzonym dzieciom oraz personelowi, za co 
odpowiada Zarząd Szpitala. Wypowiedzi RPO i udzielanie przez niego wywiady do gazet nie 
mają w Polsce statusu obowiązującego prawa. Pragnę jednak zapewnić Pana Posła, że ze 
wszystkimi pisemnymi wytycznymi przekazywanymi w czasie pandemii przez tę instytucje 
podmiotom leczniczym zostali zapoznani nasi pracownicy, w tym kadra kierownicza.

Odnosząc się do zadanych szczegółowych pytań przez Pana Posła informuję:
Ad. 1. Wszystkim pacjentkom po porodzie zapewniamy nieprzerwalny kontakt skóra do skóry 
z noworodkiem, również wszystkim pacjentkom po cięciu cesarskim, jeśli oczywiście stan 
dziecka i matki pozwala na taki kontakt.
Ad. 2. Pacjentkom, o ile ich stan i stan dziecka na to pozwala, zapewniamy nieprzerwalny 
kontakt skóra do skóry przez 2 godziny.
Ad. 3. Podobnie jak w ad1. i ad 2. wszystkim pacjentkom zapewniamy nieprzerwalny kontakt 
skóra do skóry po porodzie i rozpoczęcie karmienia na sali porodowej, i nawet na sali 
operacyjnej, jeśli stan dziecka i matki na to pozwala. W przeciwnym razie, nie może on być 
realizowany.
Ad. 4. W Oddziale dostępny jest laktator, pacjentki mogą, jeśli mają takie życzenie, odciągać 
pokarm i dostarczać na Oddział Neonatologiczny z IT. Efekty tego działania głównie zależą 
od chęci i determinacji matek. Z naszej strony uzyskują pełne wsparcie w tym zakresie.
Ad. 5. Oddział zapewnia wsparcie psychologiczne dla matek - jest tu zatrudniony psycholog 
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Ad. 6. Każda pacjentka Oddziału zawsze może poprosić o kontakt z psychologiem. 
Świadczenie jest realizowane za zgodą pacjentki, więc może ona również nie skorzystać 
z porady. Porady psychologa są proponowane wszystkim pacjentkom po stracie, a także 
w przypadku urodzenia chorego dziecka.
Ad. 7. Każda położnica ma możliwość skorzystania z pomocy Certyfikowanego Doradcy 
Laktacyjnego, porady realizowane są na prośbę pacjentki w zakresie dostępności CDL-ego 
w Oddziale.
Ad. 8. Decyzję o leczeniu, dokarmianiu i tzw. szczególnych sytuacjach podejmuje lekarz 
specjalista w dziedzinie neonatologii. W przypadkach wątpliwych konsultuje się z Dyrekcją 
oraz Zespołem ds. Zakażeń Szpitalnych.



Mając na względzie realne zagrożenie epidemiczne związane ze zwiększoną 
zapadalnością na choroby wirusowe, w oparciu o przepisy art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 
2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t. j. Dz. U. z 2020 roku poz. 849 
z późn. zm.) - kierownik podmiotu leczniczego lub upoważniony przez niego lekarz ma 
możliwość ograniczyć prawo pacjentów do kontaktu osobistego z innymi osobami, 
realizowane w formie odwiedzin, o których mowa w art. 33 ust. 1 przywołanej ustawy.
Jak sądzę, Pan Poseł nie kwestionuje istnienia samego zagrożenia.

Podejmowane przez nas środki szczególnej ostrożności zostały wprowadzone 
w dobrze pojętym interesie samych pacjentów i ich bliskich. Staramy się przekazywać te 
informacje osobom korzystającym z naszych usług w jasny i przystępny sposób. Większość 
z nich podchodzi do tego z respektem i zrozumieniem.


