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Kolejny raz zwracamy się z prośbą o interwencję w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu 
Klinicznym przy ul. Polnej 33 w Poznaniu w temacie kontaktu rodziców                                      
z hospitalizowanymi dziećmi. 

 

Szpital GPSK UM przy ul. Polnej w szpitalu jest placówką trzeciej referencyjności, co skutkuje 
częstszą niż w innych miejscach - hospitalizacją dzieci chorych lub przedwcześnie 
urodzonych. Zasady odwiedzania noworodków zmieniały się kilkakrotnie w ciągu trwającej 
epidemii COVID-19. Obecnie, obowiązuje w szpitalu system 2 odwiedzin w tygodniu na 
łączny czas 3 godzin w określonych godzinach po uprzednim umówieniu się telefonicznym 
(załącznik nr 1). 

 System ten w żaden sposób nie zaspokaja potrzeb rodziców i dziecka co do kontaktu: 

• Odwiedziny nie są możliwe w każdy dzień. Rodzice muszą wybierać, czy dziecko 
zobaczy ojciec czy matka. 

• Wizyta w szpitalu zależy od możliwości dodzwonienia się, co niesie za sobą 
dodatkowy stres dla rodziców. 

• Tak krótki pobyt w szpitalu ogranicza możliwości rodzica do wzięcia dziecka na ręce, 
kangurowanie, przytulania, karmienia. 

Zapewnienie kontaktu rodzica z chorym dzieckiem, ochrona praw małego pacjenta to 
kwestie ujęte w wielu dokumentach i wytycznych: 

• Art. 48, 68 i 72 Konstytucji RP, 

• Art. 21, 33 i 34 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, 

• Rozdział XIII tzw. Standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej, 

• Europejska Karta Praw Dziecka w Szpitalu. 

Temat stałej obecności rodzica przy hospitalizowanym dziecku był poruszany w Polsce w 
czasie epidemii już kilkakrotnie: 

• apel Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę do Ministra Zdrowia, 

• ogólnoświatowa kampanii Zero separacji-Mama przy wcześniaku, 

• petycja Fundacji Rodzić po Ludzku „W obronie noworodków”. 

Nie rozumiemy, dlaczego noworodki są traktowane gorzej niż starsze dzieci – w szpitalach 
pediatrycznych standardem jest stała obecność rodzica przy dziecku, nawet w czasie 
epidemii. 

Nie rozumiemy, dlaczego nie uwzględniono w regulacjach szpitalnych mniejszych obostrzeń 
dla rodziców ozdrowieńców lub zaszczepionych. 

 



 

 

Nie rozumiemy, dlaczego najmniejszym pacjentom ogranicza się dostęp do czegoś, co 
pozwoli im szybciej dojść do zdrowia, czyli kontaktu z rodzicami i nieograniczonego 
karmienia naturalnego. 

 

Prosimy o pilną interwencję w tej sprawie. 

 

Z wyrazami szacunku 

 

Anna Furmaniuk, Alicja Nowaczyk 
Zarząd Fundacji Matecznik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Procedury szpitalne dotyczące odwiedzin na Oddziale Neonatologicznym. 


