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Wniosek o wprowadzenie zmian i podjęcie działań 

 

Na podstawie art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego 
(tekst jednolity DZ.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), dalej “KPA” składam w imieniu Fundacji 
Matecznik wniosek o: 
 

zapewnienie warunków prawidłowej laktacji i odżywiania noworodków matek chorych                     
na COVID-19, zgodnie z wymogami standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej oraz 
obowiązującymi zaleceniami. 

 

Zgodnie z art. 237 § 1 KPA mają Państwo obowiązek odpowiedzieć na wniosek bez zbędnej zwłoki, 
nie później jednak niż w ciągu miesiąca. 
 

 

Uzasadnienie 

I. Część ogólna 

Pragniemy podkreślić, że Fundacja Matecznik jest organizacją pozarządową, której celem jest        
m.in. poprawa jakości opieki okołoporodowej w Polsce. Jednym z naszych priorytetów jest 
monitorowanie przestrzegania prawa w placówkach położniczych oraz ochrona i promocja zdrowia, 
w tym karmienia naturalnego. 

II. Część szczegółowa - potencjalne naruszenia 

Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia noworodka. W literaturze naukowej 
znajdujemy coraz więcej dowodów na skuteczność mleka kobiecego w zapobieganiu wielu 
chorobom, zarówno u żywionego nim dziecka, jak też u matki karmiącej. Jednym z zadań Standardu 
jest ochrona i wsparcie karmienia piersią. Do obowiązków personelu medycznego w szpitalu należy: 
pomoc kobiecie w rozpoczęciu karmienia piersią, dostarczanie matce wyczerpujących informacji na 
temat korzyści i metod karmienia piersią oraz postępowania w okresie całego karmienia, pokazanie 
matce, jak karmić piersią oraz jak podtrzymać laktację, nawet gdy będzie oddzielona od swojego 
dziecka. 

Otrzymałyśmy informację od pacjentki szpitala, potwierdzoną pisemnie (załącznik nr 1), iż kobieta 
zakażona SARS-CoV-2, która po porodzie jest rozdzielona ze swoim dzieckiem, nie może przekazywać 
swojego odciągniętego pokarmu, co jest jednoznaczne z kamieniem noworodka mieszanką 
mlekozastępczą od pierwszych godzin życia przez cały czas pobytu w szpitalu. 



 
 

Postępowanie takie jest niezgodne z: 

• wytycznymi Ministerstwa Zdrowiai,  

• wytycznymi Polskiego Towarzystwa Neonatologicznegoii  

• z wynikami najnowszych badań naukowychiii. 
 

 

III.  Podsumowanie 

Zdajemy sobie sprawę z obciążającego charakteru pracy wykonywanej przez personel medyczny i 
skali odpowiedzialności, zwłaszcza w okresie epidemii. Rozumiemy częściowe ograniczanie praw 
pacjenta, ale pewne kwestie, jak zdrowie noworodków (które najlepiej wspiera karmienie naturalne) 
powinny być traktowane priorytetowo. 
 
W przypadku pytań lub chęci spotkania on-line z przedstawicielkami Fundacji, pozostajemy do 
Państwa dyspozycji. 

 

Z poważaniem 
 
 

Alicja Nowaczyk 
Prezes Zarządu Fundacji Matecznik 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

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

 
i https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dla-poszczegolnych-zakresow-i-rodzajow-swiadczen 
 
ii http://www.neonatologia.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=8&Itemid=103 
 
iii https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7970667/ 
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