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Szanowna Pani Prezes,

nawiązując do pisma z 28 maja 2021 r. dotyczącego odwiedzin małoletnich pacjentów 

w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu, zwanym dalej: „szpitalem” lub „podmiotem leczniczym”, 

informuję, że Rzecznik Praw Pacjenta na bieżąco monitoruje prawo do kontaktu osobistego 

rodziców z dziećmi w tym szpitalu. Organ wielokrotnie występował do szpitala od czasu 

ogłoszenia stanu epidemii w Polsce w zakresie przyjętych procedur odwiedzin małych 

pacjentów.

Obecnie przyjęte przez szpital zasady odwiedzin dzieci nie naruszają obowiązujących 

wytycznych, nie stanowią również nadmiernego ograniczenia prawa pacjenta do kontaktu 

osobistego z innymi osobami1. Szpital nie stosuje w tym zakresie ograniczeń przedmiotowych 

(np. odwiedziny jedynie z skrajnie trudnych przypadkach czy jedynie w sytuacjach 

wskazanych przez podmiot leczniczy lub jedynie przez osoby zaszczepione przeciwko covid-

19) starając się, w miarę możliwości, zapewnić dostęp do odwiedzin wszystkim rodzicom, 

z poszanowaniem reżimu sanitarnego. Szpital, przed rozpoczęciem odwiedzin wykonuje 

odwiedzającym na własny koszt antygenowy test w kierunku covid-19. Nadto, jak wynika 

z wyjaśnień udzielonych przez podmiot leczniczy, w sytuacji, gdy rodzice zgłaszają chęć 

zwiększenia czasu przebywania z pociechą, to personel opracowuje indywidualny plan opieki 

nad dzieckiem, który uwzględnia potrzeby dziecka i rodziców, cyt. W sytuacjach, gdy jest 

zgłaszana potrzeba zwiększenia czasu pobytu rodziców u dziecka tworzymy z zespołem 

terapeutycznym indywidualny plan opieki dla rodziców. Wiedząc jak ważny jest udział 

rodziców w rehabilitacji po wyjściu dziecka ze szpitala, są oni wdrażani w proces pielęgnacji, 

opieki i zabiegów rehabilitacyjnych wykonywanych u ich dziecka. W celu zapobiegania 

1 https://www.gpsk.ump.edu.pl/dla-pacjenta/koronawirus.html 
https://www.gpsk.ump.edu.pl/upload/files/F118-U%20Informacje%20dla%20rodzic%C3%B3w_wyd.12.pdf 
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zakażeniom SARS-CoV-2 okresowo u rodzica odwiedzającego dziecko wykonujemy testy 

antygenowe (rodzice nie ponoszą kosztów wykonanych testów). Podjęte przez Rzecznika 

działania wykazały, że szpital stale monitoruje sytuację epidemiczną i obszar związany 

z prawem do odwiedzin małoletnich pacjentów.  

Żywię głęboką nadzieję, że powyższe informacje okażą się dla Pani satysfakcjonujące. 

Ze swojej strony zapewniam, że Rzecznik Praw Pacjenta nieustannie weryfikuje działalność 

szpitali pod względem realizacji prawa pacjenta do osobistego kontaktu z innymi osobami. 

W przypadku konieczności udzielenia dodatkowych wyjaśnień pozostaję do dyspozycji.
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