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Zwracamy się z prośbą o pilną interwencję w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Słupcy - Szpital im. dra Romana Grzeszczaka 

 

Placówka ta jako szpital jednoimienny jest dedykowany do przyjmowania porodów kobiet 
zakażonych Sars-CoV-2 i stosuje wobec nich oraz noworodków procedury niezgodne                
z aktualnymi zaleceniami. 

W dniu 17 kwietnia 2021 r. otrzymałyśmy informację od jednej z pacjentek szpitala 
(zakażona Sars-CoV-2, po porodzie), że ze względów organizacyjnych nie może ona 
przebywać ze swoim dzieckiem w jednej sali, nie może karmić piersią ani przekazywać 
swojego mleka, pomimo wyrażonej przez nią chęci zarówno na kontakt z dzieckiem, jak          
i karmienie piersią. Otrzymała ona pisemną informację podpisaną przez lekarza neonatologa 
potwierdzające powyższe (załącznik nr 1). 

Postępowanie to jest niezgodne z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego1 
oraz obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia (załącznik nr 2), które podkreślają 
istotę kontaktu noworodka z matką (budowanie więzi) i nie wykluczają kontaktu nawet 
zakażonej koronawirusem matki ze swoim dzieckiem, kontaktu skóra do skóry po porodzie        
i karmienia naturalnego. Decyzję taką powinna podjąć kobieta po otrzymaniu pełnej 
informacji o możliwości zakażenia i istocie bliskiego kontaktu bezpośrednio po porodzie. 

Separacja matki z nowo narodzonym dzieckiem utrudnia budowanie więzi, stanowi 
stresującą sytuację zarówno dla matki, jak i dla noworodka, a także szkodzi karmieniu 
naturalnemu. Szczególnie niezrozumiałą procedurą jest zakaz przekazywania mleka 
kobiecego. Niepojętym jest, że pomimo tak wielu korzyści, które niesie karmienie mlekiem 
matki, zwłaszcza siarą, brakiem udowodnionego ryzyka karmienia swoim mlekiem przez 
matkę chorą na COVID-192 i jasnymi wytycznymi, szpital nie pozwala na to, karmiąc 
noworodki mlekiem modyfikowanym, co jest procedurą, która powinna być stosowana w 
medycznie uzasadnionych przypadkach na polecenie lekarza, za zgodą rodzica. 
 

Prosimy o pilną interwencję w tej sprawie.  

 

Z wyrazami szacunku 

 

Alicja Nowaczyk 
Prezes Zarządu Fundacji Matecznik 

 
1 http://www.neonatologia.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=8&Itemid=103 

 
2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7970667/ 
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7970667/


 
 

Załączniki: 

1. Zdjęcie procedur stosowanych przez placówkę otrzymaną przez pacjentkę w dniu 16 
kwietnia 2021 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. 


