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Pan
Jakub Kulesza
Poseł na Sejm RP

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.12.2021 roku Pana Jakuba Kuleszy Posła na Sejm RP

informuję, że oddział położnictwa i ginekologii w naszym Szpitalu ze względu na toczące się
prace remontowe bloku porodowego jest połączony i znajduje się na IV piętrze szpitala.

Połączenie oddziałów odbyło się za zgodą Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Lipnie i jest czasowe. Ze względu na to, że oddziały są przechodnie wprowadziliśmy czasowe

zawieszenie porodów rodzinnych w oddziale. Decyzja ta pokierowana była dobrem pacjentek
przebywających na oddziale ginekologii. Chcąc zachować odpowiednie warunki hospitalizacji,

jak również intymność przebywających tam pacjentek wprowadzanie zakazu porodów

rodzinnych jest zasadne.
Wprowadzenie ojca dziecka w oddział, gdzie przebywają pacjentki byłoby krępujące
i mało intymne dla hospitalizowanych pań. Stąd decyzja o czasowym zawieszeniu porodów

rodzinnych. Mnie jako Prezesa Szpitala martwi fakt odebrania przyszłym rodzicom możliwości
wspólnych porodów rodzinnych, ale decyzja według mnie jest słuszna i służy dobru ogólnemu.

Z chwilą zakończenia prac remontowy ch Szpital przy wróci porody rodzinne, które przez

wszystkie lata odbywały się w naszej jednostce i zapewniam, że po przeprowadzonych pracach
remontowych, które są utrudnione również przez pandemię wznowimy porody rodzinne.

Nadmienić pragnę, że w związku z decyzją Ministra Zdrowia o utworzeniu w Naszym
Szpitalu 60 łóżek zabezpieczenia covidowego dla ułatwienia organizacji i funkcjonowania

szpitala w tej sytuacji, mogła zostać podjęta decyzja o całkowitym zawieszeniu pracy oddziału

ginekologii i położnictwa i wówczas problem porodów rodzinnych by nie istniał.
Dla dobra pacjentek w trudnych realiach kadrowych utrzymuje się funkcjonowanie oddziałów co

jak widać zamiast uznania wywołuje problemy i kontrowersje.
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Zaręczam Panu Posłowi, że podobnie jak Szanowny Pan Poseł, szpital troszczy się
o możliwość jak najlepszej organizacji udzielania świadczeń w trudnych realiach kadrowych

i płacowych, świadczenia te zabezpiecza z troską i w sposób właściwy.
Pana Posła serdecznie pozdrawiam licząc na dalszą owocną współpracę w tym także

z możliwością przekazywania Panu Posłowi konstruktywnych rozwiązań systemowych
i organizacyjnych wynikających z długoletnich doświadczeń i praktyki Szpitala.
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