Lublin, dnia 14.09.2021 r.

Jakub Kulesza
Poseł na Sejm RP
Szanowna Pani
Lidia Zelek
Dyrektor
Szpitala Specjalistycznego
im. Jędrzeja Śniadeckiego
ul. Młyńska 10
33-300 Nowy Sącz
sekretariat@szpitalnowysacz.pl

Szanowna Pani Dyrektor,
działając na podstawie Art. 19 ust. 1, art. 20 ust. 1 Ustawy o wykonywaniu mandatu posła
i senatora, bardzo proszę o wyjaśnienia odnośnie sposobu przestrzegania standardów opieki
okołoporodowej oraz wymogów, jakie Szpital stawia osobom odwiedzającym pacjentki,
przebywające na Oddziale Ginekologiczno – Położniczym.
Obywatele zgłosili, że w Państwa Szpitalu dochodzi do sytuacji, które mogłyby stanowić
o naruszeniu standardów opieki okołoporodowej. Opisywane problemy dotyczą separacji
dziecka od rodziców (w przypadku problemów zdrowotnych matki), trudności w pozyskaniu
informacji o stanie zdrowia dziecka oraz problemów w dostarczaniu naturalnego pokarmu
matki w przypadku przebywania dziecka w inkubatorze. Zgłoszono również, że
w przypadkach, kiedy matka, ze względów zdrowotnych, nie może być przy dziecku, które
przebywa w inkubatorze, personel medyczny uniemożliwia kontakt dziecka z ojcem,
argumentując tę odmowę brakiem szczepienia przeciw covid-19. Osoby niezaszczepione nie
mogą również złożyć odwiedzin pacjentkom przebywającym na Oddziale.
Zgodnie „Zasadami odwiedzin chorych leczonych w oddziale”, które zostały umieszczone na
wszystkich oddziałach w Państwa Szpitalu, „osoba odwiedzająca powinna posiadać
zaświadczenie o szczepieniu przeciw covid-19 lub zaświadczenie o statusie ozdrowieńca (dot.
osób, które chorowały nie wcześniej niż 6 miesięcy temu)”. W zasadach tych umieszczono
również, że „w wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierującym
Oddziałem lub lekarzem dyżurnym istnieje możliwość odwiedzin chorego przez osobę
niezaszczepioną wyposażoną w środki ochrony osobistej wymienione w pkt 6 oraz dodatkowo
w rękawiczki oraz fartuch barierowy (odwiedzający powinien we własnym zakresie zaopatrzyć
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się w te środki). Obywatele zgłaszają, że w praktyce, Szpital zabrania odwiedzin osobom
niezaszczepionym. Bardzo proszę o informacje, co oznaczają „wyjątkowe sytuacje”, które
Szpital dopuszcza w przypadku osób niezaszczepionych? Jeżeli rzeczywiście Szpital separuje
noworodka od ojców, w przypadku niedyspozycji matki, to interesuje mnie jakie muszą
nastąpić „wyjątkowe sytuacje”, w których osoby niezaszczepione mogą odwiedzić pacjentów
Szpitala.
Interesuje mnie również, na jakiej podstawie Państwo wprowadzili przytoczone przeze mnie
zasady dla odwiedzających? Bowiem w aktualnym stanie prawnym szczepienia przeciwko
COVID-19 są szczepieniami dobrowolnymi. 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.
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.” (wypowiedź z dnia 14.06.2021 r. dla
Reczpospolitej).
Rzecznik Praw Pacjenta wyraził również stanowisko odnośnie kontaktu rodziców
z noworodkami. Zgodnie z nim,
szpital powinien podjąć działania organizacyjne,
umożliwiające rodzicom bezpośredni kontakt z dzieckiem. Jest to prawo zarówno dziecka,
jak i jego rodziców. Obecny stan epidemii nie może uzasadniać całkowitego zakazu
odwiedzin. Kontakt, choć w ograniczonym zakresie musi być jednak zapewniony.
Biorąc pod uwagę, jak duże oburzenie społeczne wzbudzają wprowadzone przez Państwa
zasady odwiedzin, będąc zobligowany pełnionym mandatem poselskim, bardzo proszę Panią
Dyrektor o zajęcie stanowiska w tej kwestii. Dodatkowo 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. 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?
4. Jakie działania zaradcze wdrożył szpital, by utrzymać karmienie naturalne noworodków
rozdzielonych z matkami? Jakie są efekty tego działania?
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5. Czy szpital zapewnia wsparcie psychologiczne dla rodziców dzieci rozdzielonych
z noworodkami? Czy na oddziale położniczym jest etat psychologa/psychoterapeuty?
6. W jakich sytuacjach położnica w czasie przebywania na oddziale położniczym ma
możliwość skorzystania z pomocy psychologa? Kto podejmuje decyzję o udzieleniu bądź
odmowie świadczenia?
7. W jakich sytuacjach położnica w czasie przebywania na oddziale położniczym ma
możliwość skorzystania z pomocy certyfikowanego doradcy laktacyjnego? Kto podejmuje
decyzję o udzieleniu bądź odmowie świadczenia?
8. W jakich szczególnych sytuacjach noworodki dokarmia się mlekiem modyfikowanym?
Kto i w jakim trybie podejmuje decyzję o podjęciu interwencji tego typu? W jaki sposób
jest to konsultowane z matką dziecka?
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
Jakub Kulesza
Poseł na Sejm RP
/podpisano elektronicznie/
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