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Poznań 10 listopada 2020 r. 
 
 
Zwracamy się z prośbą o pilną interwencję w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu 
Klinicznym przy ul. Polnej 33 w Poznaniu. 

 

Nasza prośba dotyczy dwóch kwestii: 

1. Procedur postępowania przy porodach kobiet zakażonych Sars-CoV-2 lub 
podejrzanych o zakażanie. 

2. Kontaktu rodziców z hospitalizowanym w placówce dzieckiem. 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY PORODACH KOBIET ZAKAŻONYCH LUB PODEJRZANYCH 
O ZAKAŻENIE Sars-CoV-2 

Szpital GPSK UM przy ul. Polnej w Poznaniu jest dedykowaną placówką dla kobiet rodzących 
zakażonych, podejrzanych o zakażenie lub znajdujących się w kwarantannie. Zgodnie z 
pismem z dnia 7 maja 2020 r. otrzymanym od szpitala (załącznik nr 1), każdej kobiecie 
rodzącej z grupy ryzyka był robiony test RT-PCR: 

 W przypadku potwierdzonego zakażenia następowała separacja dziecka od matki do 
chwili zakończenia możliwości transmisji infekcji. 

 W przypadku czekania na wynik (przy podejrzeniu zakażenia/kwarantanny) separacja 
następowała do czasu otrzymania negatywnego wyniku. 

Pod koniec sierpnia 2020 r. ukazały się nowe wytyczne Polskiego Towarzystwa 
Neonatologicznego oraz nowe wytyczne Ministerstwa Zdrowia datowane na 29 września 
2020 r. (załącznik nr 2), które podkreślały istotę kontaktu noworodka z matką (budowanie 
więzi) i nie wykluczały kontaktu nawet zakażonej koronawirusem matki ze swoim 
dzieckiem, kontakt skóra do skóry po porodzie i karmienie naturalne. Decyzję taką powinna 
podjąć kobieta po otrzymaniu pełnej informacji o możliwości zakażenia i istocie bliskiego 
kontaktu bezpośrednio po porodzie. 

W dniu 4 września 2020 r. wysłałyśmy kolejne pismo do szpitala z zapytaniem o ewentualną 
zmianę procedur. W odpowiedzi z dnia 18 września 2020 r. (załącznik nr 3) zostałyśmy 
poinformowane, że trwają prace nad nowymi procedurami. 14 październik 2020 r. 
ponowiłyśmy zapytanie (załącznik nr 4), które do dnia dzisiejszego pozostało bez odpowiedzi. 

Od kobiet rodzących oraz osób pracujących w szpitalu wiemy, że: 

 Noworodki chorych matek nadal są izolowane do czasu ustania ryzyka transmisji 
infekcji. 

 Noworodki podejrzanych o zakażenie matek są izolowane do czasu otrzymania 
negatywnego wyniku. 



Jest to postępowanie niezgodne z najnowszymi wytycznymi, które niesie szereg 
niekorzystnych skutków, w postaci utrudnionego karmienia mlekiem matki, utrudnionego 
kontaktu i budowania się więzi, w przypadku dzieci chorych i przedwcześnie urodzonych – 
wolniejszego dochodzenia do zdrowia. 

Prosimy o interwencję w tej sprawie. Kobieta z grupy ryzyka lub zakażona Sars-CoV-2 
powinna mieć możliwość podjęcia decyzji i nieprzerwanego kontaktu ze swoim nowo 
narodzonym dzieckiem. 

 

KONTAKT RODZICÓW Z HOSPITALIZOWANYM DZIECKIEM 

Szpital GPSK UM przy ul. Polnej w szpitalu jest placówką trzeciej referencyjności, co skutkuje 
hospitalizacją dzieci chorych lub przedwcześnie urodzonych. Przed czasem epidemii rodzice 
mogli być z dziećmi cały czas. Obecnie obowiązuje w placówce system 30 minutowych 
odwiedzin rodzica (głównie matki) na dzień, na którą to wizytę trzeba się każdorazowo 
umówić telefonicznie. Z relacji rodziców wiemy, że są dni, kiedy muszą dzwonić po kilkaset 
razy, by ostatecznie udało się im się dodzwonić. Zdarzają się też dni planowych i badań, 
podczas których wizyty takie są niemożliwe. System ten w żaden sposób nie zaspokaja 
potrzeb rodziców i dziecka co do kontaktu: 

 Odwiedziny nie są możliwe w każdy dzień. 
 Wizyta w szpitalu zależy od możliwości dodzwonienia się, co niesie za sobą 

dodatkowy stres dla rodziców. 
 Tak krótki pobyt w szpitalu nie pozwala często na wzięcie dziecka na ręce, 

kangurowanie, przytulanie, karmienie. 
 Następują trudności z dostępem do informacji na temat stanu zdrowia oraz 

planowanego leczenia. 

Dodatkowo, przyszpitalny hotel dedykowany dla matek hospitalizowanych dzieci pozostaje 
zamknięty, a jego otwarcie umożliwiłoby części rodzicom przebywanie z nim i codzienny 
długi kontakt z noworodkiem. 

Zapewnienie kontaktu rodzica z chorym dzieckiem, ochrona praw małego pacjenta to 
kwestie ujęte w wielu dokumentach i wytycznych, zaczynając od Konstytucji (Art. 48, 68 i 
72), poprzez Ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Art. 21, 33 i 34), tzw. 
Standard organizacyjny opieki okołoporodowej (Rozdział XIII), kończąc na Europejskiej Karcie 
Praw Dziecka w Szpitalu. 

Temat stałej obecności rodzica przy hospitalizowanym dziecku był tematem apelu Fundacji 
Dajemy Dzieciom Siłę do Ministra Zdrowia, ogólnoświatowej kampanii Zero separacji-Mama 
przy wcześniaku oraz petycji Fundacji Rodzić po Ludzku „W obronie noworodków”. 

My także chcemy podjąć działanie i dlatego prosimy o pilną interwencję w tej sprawie. 

 

Z wyrazami szacunku 

 

Anna Furmaniuk, Alicja Nowaczyk 
Zarząd Fundacji Matecznik 



 

Załączniki: 

1. Odpowiedź placówki na pismo Fundacji – 7 maja 2020 r. 

2. Zalecenia Ministerstwa Zdrowia dotyczące sposobu postępowania w związku z 
aktualną sytuacją epidemiologiczną w przypadku noworodków matek zakażonych lub 
z podejrzeniem COVID-19 – 29 września 2020 r. 

3. Odpowiedź placówki na pismo Fundacji – 18 września 2020 r. 

4. Pismo Fundacji do szpitala – 14 października 2020 r. 


