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Szanowny Pan 

prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz 

Dyrektor 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 

we Wrocławiu 

ul. Kamieńskiego 73A 

51-124 Wrocław 

sekretariat@wssk.wroc.pl 

 

 

Szanowny Panie Dyrektorze,  

 

działając na podstawie art. 19 ust. 1, art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu 

mandatu posła i senatora (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1799 z późn. zm), proszę o wyjaśnienia 

odnośnie odmowy przeprowadzenia przedoperacyjnego specjalistycznego 

kardiologicznego badania dziecka z powodu niezaszczepienia jego opiekuna prawnego.  

 

W dniu 21.09.2021 r. doszło do skandalicznej sytuacji w Państwa placówce, która została 

dokładnie opisana przez p. Adriannę Łucinkiewicz, opiekuna prawnego pokrzywdzonej 

pacjentki w skardze z dnia 21.09.2021 r. skierowanego do Pana Dyrektora. Otóż doszło do 

odmowy przeprowadzenia ważnego badania przez panią dr pediatrę dziecięcą o specjalizacji 

kardiologicznej, z powodu niezaszczepienia opiekuna prawnego małej pacjentki. Dziecko 

oczekuje na operację, a badanie to było niezbędne do konsultacji przedoperacyjnej.   

 

Jak Panu wiadomo, na obecnym etapie Narodowego Programu Szczepień, szczepienia przeciw 

COVID-19 są nieobowiązkowe. Biorąc pod uwagę ten fakt, nie mogą być one wymagane tak 

jak szczepienia obowiązkowe, a więc brak jest podstaw prawnych do pozyskiwania od 

pacjentów informacji o przebytym szczepieniu przeciwko covid-19. Nie widzę również 

podstaw prawnych do odmowy przeprowadzenia planowanego badania, na podstawie braku 

nieobowiązkowego szczepienia. 

 

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 

1997 nr 28 poz. 152), lekarz podczas udzielania świadczeń zdrowotnych ma obowiązek 

poszanowania intymności i godności osobistej pacjenta. Zachowanie pani doktor pediatry, 

jakie miało miejsce w Państwa Szpitalu, nosi znamiona bezwzględnego szantażu opiekunów 
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prawnych, mającego na celu przymuszenie ich do szczepienia przeciw covid-19. Czy taka 

praktyka jest w Pana placówce powszechna? Czy uzależniają Państwo przeprowadzenie 

badań tylko u tych dzieci, których rodzice lub opiekunowie prawni są zaszczepieni? Jeżeli 

tak to na jakiej podstawie? 

 

Zgodnie z art. 30 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz ma obowiązek udzielać 

pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować 

niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, 

oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki. Proszę o szczegółowe opisanie skutków 

zdrowotnych jakie będą miały miejsce u 12- miesięcznej dziewczynki, u której 

rozpoznano: wadę wrodzoną płata dolnego płuca lewego, struktury torbielowate, guza 

śródpiersia tylnego i ubytek przegrody międzyprzedsionkowej w sercu, a której odmawia 

się kontynuacji świadczeń zdrowotnych? 

 

W związku z odmową przyjęcia małej pacjentki, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o zawodach 

lekarza i lekarza dentysty,  bardzo proszę o informacje, w jaki sposób został odnotowany fakt 

odmowy udzielenia świadczenia lub odstąpienia od leczenia w dokumentacji medycznej? 

 

Zgodnie ze stanowiskiem Rzecznika Praw Pacjenta, wyrażonym w piśmie z dnia 27.09.2021 r. 

(znak sprawy RzPP-DPW-WPI.431.2525.2021), cyt.: „odmowa udzielenia pacjentowi 

pomocy medycznej z powodu braku zaszczepienia pacjenta lub jego opiekuna prawnego 

przeciw COVID-19 jest niedopuszczalna. Szczepienie to, zalecane jako skuteczna metoda 

walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2, nie jest obowiązkowe i lekarz nie może od faktu 

zaszczepienia warunkować udzielenia świadczeń zdrowotnych pacjentowi”.  

 

Niniejszym pismem, żądam natychmiastowego zaprzestania praktyk w postaci odmowy 

udzielenia małym pacjentom pomocy medycznej, których rodzice lub opiekunowie prawni nie 

poddali się szczepieniu przeciw covid-19, oraz przeprowadzenia badania u pacjentki, 

w której sprawie występuję do dnia 28.09.2021 r. W przeciwnym razie Państwa działania 

uznam za świadome naruszenie praw pacjenta i narażenie na utratę zdrowia i życia małego 

dziecka. Podejmę wtedy niezbędne kroki prawne, w tym zawiadomienie wszelkich właściwych 

organów, celem ukrócenia bezprawnych działań lekarzy pracujących w Państwa placówce.  

 

Na koniec pragnę przypomnieć Państwu, a szczególnie pani doktor, co Państwo przyrzekali 

pacjentom, których życie zdane jest na Państwa łaskę. „Przyjmuję z szacunkiem 

i wdzięcznością dla moich Mistrzów nadany mi tytuł lekarza i w pełni świadomy związanych 

z nim obowiązków przyrzekam: obowiązki te sumiennie spełniać, służyć zdrowiu i życiu 

ludzkiemu, według najlepszej mej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu i zapobiegać 

chorobom, a chorym nieść pomoc bez żadnej różnic, takich jak rasa, religia, narodowość, 

poglądy polityczne, stan majątkowy i inne, mając na celu wyłącznie ich dobro i okazując 

im należny szacunek, nie nadużywać ich zaufania i dochować tajemnicy lekarskiej nawet po 

śmierci chorego, strzec godności stanu lekarskiego i niczym jej nie splamić, a do kolegów 
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lekarzy odnosić się z należną im życzliwością, nie podważając zaufania do nich, jednak 

postępując bezstronnie i mając na względzie dobro chorych, stale poszerzać swą wiedzę 

lekarską i podawać do wiadomości świata lekarskiego wszystko to, co uda mi się wynaleźć 

i udoskonalić”. 

 

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 

 

   


