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Pan

Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie senatora Pana Krzysztofa Mroza, złożone podczas 17. 

posiedzenia Senatu RP w dniu 28 października 2020 r w sprawie prawa rodziców 

do odwiedzin swoich dzieci na oddziałach neonatologicznych, uprzejmie wyjaśniam 

co następuje.

Nie ulega najmniejszej wątpliwości jak wielkie znaczenie odgrywa bliski kontakt rodziców 

z dzieckiem od pierwszych chwil jego życia, należy jednak pamiętać, że ważne jest 

również bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających w oddziale szpitalnym: 

pacjentów, odwiedzających rodziców i personelu. Jednocześnie obowiązujący od 20 

marca br. stan epidemii obliguje wszystkich do podejmowania działań ograniczających 

rozszerzanie się zakażeń SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że w przypadku wystąpienia 

zagrożenia epidemicznego, korzystanie z praw pacjenta, w tym również prawa 

do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej może zostać ograniczone (zgodnie z art. 5 ustawy 

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta), a decyzje w tym zakresie podejmuje 

kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych w porozumieniu 

z ordynatorem oddziału neonatologicznego, mając na uwadze lokalne względy 

organizacyjne, pozwalające na izolację osób towarzyszących hospitalizowanym 

noworodkom od innych pacjentów i ich rodziców oraz wydane w tym zakresie zalecenia. 

Mając na uwadze obowiązujący stan epidemii, konsultant krajowy w dziedzinie 

neonatologii we współpracy z Prezesem Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego 
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wydał zalecenia dotyczące sposobu postępowania w przypadku noworodków matek 

zakażonych lub z podejrzeniem COVID-19, dotyczące również kontaktu rodziców 

z dzieckiem przebywającym w oddziale intensywnej terapii noworodka. Przedmiotowe 

zalecenia, skierowane do wszystkich kierowników podmiotów leczniczych posiadających 

oddziały neonatologiczne, dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod 

adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dla-poszczegolnych-zakresow-i-

rodzajow-swiadczen (poz. 21. aktualizacja z dnia 29 września br.). Aktualnie, 

w przypadku noworodków pozostających w oddziałach intensywnej terapii i patologii 

noworodka, istnieje konieczność nadzoru personelu oddziału nad odwiedzinami. 

Personel sprawujący opiekę nad noworodkiem powinien dążyć, aby znaleźć takie 

rozwiązania, które nie tylko umożliwią rodzicom uzyskiwanie bieżących informacji 

o stanie zdrowia ich dzieci, ale także pozwolą na ograniczone w czasie, bezpieczne 

odwiedziny w oddziale leczącym noworodka. Szczegóły bezpiecznych odwiedzin (rodzaj 

stosowanych środków ochrony osobistej) ustala ordynator oddziału w porozumieniu 

z konsultantem wojewódzkim ds. neonatologii na podstawie oceny bieżącego 

zagrożenia epidemiologicznego. Nie ma przeciwwskazań do karmienia pokarmem 

własnym zdrowej mamy, który powinien być dostarczany codziennie do szpitala 

i przejmowany przez personel oddziału na ustalonych wewnętrznie zasadach. 

Jednocześnie, zgodnie z zaleceniami, tryb częstych, ale krótkich odwiedzin nie wymaga 

badań rodziców, ale stosowania środków ochrony osobistej wg zaleceń personelu. 

Mając na uwadze powyższe, aktualnie wizyty rodziców w oddziałach patologii 

noworodka nie są zabronione, ale mają one miejsce w reżimie, jakiego wymaga obecna 

epidemia. Wszystkie wprowadzone ograniczenia podyktowane są wyłącznie 

koniecznością zapobiegania rozszerzaniu się zakażeń SARS-CoV-2 i troską 

o bezpieczeństwo hospitalizowanych dzieci oraz personelu medycznego. 

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

Sekretarz Stanu
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