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Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

Działając w imieniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 
Powiatowego w Piszu w nawiązaniu do pisma Pana Posła z dnia 27 września 202lr. - data 
wpływu do tut. jednostki 28 września 202lr. - udzielam odpowiedzi na zadane przez Pana pytania.

Na wstępie bardzo dziękuję Panu Posłowi, jako posłowi ziemi lubelskiej za 
zainteresowanie naszą jednostką położoną w województwie warmińsko-mazurskim oraz troskę 
którą przejawia Pan w piśmie z dnia 27 września 202lr. Doceniamy Pana zainteresowania oraz 
chęć wyjaśnienia nieprawdziwych informacji, które Panu zgłoszono mających mieć miejsce a 
naszym Szpitalu a szkalujących dobre imię w momencie starań czynionych przez Szpital w 
zakresie uzyskania akredytacji.

Oświadczam, iż nie docierały do mnie - zarówno od pacjentów czy personelu medycznego 
- żadne oficjalne ani nie oficjalne informacje o nieprawidłowościach, które są przedmiotem Pana 
zapytań. Z informacji, które uzyskałem od Koordynatora Oddziału Położniczo-Ginekologicznego 
lek. Tomasza Wójcika oraz p.o. Ordynatora Oddziału Neontologii lek. Marty Zamojskiej tuż po 
wpływie Pana pisma wynika, iż praktyki, sposoby postępowania z pacjentem czy tez 
noworodkiem nie miały miejsca.

Pragnę zaznaczyć, iż całość procedur stosowanych w Szpitalu Powiatowym w Piszu 
spełnia wymogi ujęte w Rekomendacji Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu 
Sanitarnego dotyczące odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych w okresie 
epidemii Covid-19 z dnia 6 września 202lr. Co więcej postępowanie personelu medycznego 
Szpitala Powiatowego w Piszu było zawsze zgodne z decyzją matki oraz aktualnymi wytycznymi 
towarzystw naukowych - w tym Polskiego Towarzystwa Neontologicznego, zarządzeniami władz 
lokalnych - Wydział Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz standardem 
naszej jednostki. Zaznaczam i podkreślam z całą stanowczością, iż nie dotarły do mnie żadne 
skargi dotyczące postępowania personelu medycznego Szpitala Powiatowego w Piszu z 
noworodkami. Nigdy nie zdarzyło się nawet w okresie zaostrzonej sytuacji epidemiologicznej, 
aby noworodek był izolowany od matki przez cały okres pobytu na oddziale. W przypadku 
czasowego rozłączenia - dotyczyło to wyłącznie tylko pierwszych godzin życia noworodków 
matek po cięciu cesarskim w oczekiwaniu na wynik wymazu. Wówczas to noworodek karmiony
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był sztucznie, ale zawsze po uzyskaniu zgody matki. Noworodki urodzone siłami natury, jeżeli 
jest taka wola matki i nie ma przeciwwskazań medycznych ze strony mamy czy noworodka, 
pozostają z nią w kontakcie skóra do skóry przez 2 godziny, a następnie przebywają na Sali 
rooming-in z matką. Noworodki urodzone drogą cięcia cesarskiego są okazywane mamie w 
trakcie zabiegu, natomiast nie realizuje się kontaktu skóra do skóry na bloku operacyjnym. 
Noworodek po przeniesieniu na oddział wraz z powrotem matki z zabiegu jest przystawiany do 
piersi i pozostaje z nią w kontakcie, jeśli stan pacjentki na to pozwala. W naszym szpitali ponadto 
zapewniamy możliwość kangurowania noworodka przez ojca bezpośrednio po cięciu cesarskim.
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