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Szanowna Pani Dyrektor

W nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji w sprawie braku możliwości 
przebywania rodziców (opiekunów prawnych) z małymi pacjentami na oddziałach 
pediatrycznych, pragnę podnieść, co następuje.

W dniu 25 marca 2020 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra 
Zdrowia podnosząc, że obecność rodzica przy dziecku podczas hospitalizacji jest istotna 
zarówno jeśli chodzi o zabezpieczenie potrzeb emocjonalnych, ale również może 
przyczynić się do procesu zdrowienia. Rzecznik jednocześnie zwrócił uwagę, że Fundacja 
Dajemy Dzieciom Siłę wystosowała apel w sprawie zapewnienia dzieciom opieki rodziców 
podczas pobytu w szpitalu także w stanie epidemii1. Podkreślono, że ze względu 
na napływające niepokojące sygnały dotyczące wprowadzanych miejscowo ograniczeń 
dotyczących towarzyszenia dzieciom podczas hospitalizacji przez rodziców/opiekunów, 
został wystosowany apel do Ministra Zdrowia w sprawie wydania krajowych wytycznych, 
dotyczących obecności i opieki rodzica nad dzieckiem przebywającym w szpitalu2. 

1 Wystąpienie z dnia 25 marca 2020 r. V.7013.25.2020.
2 Apel Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę z dnia 24.03.2020 r.  https://fdds.pl/apel-do-ministra-zdrowia-w-
sprawie-zapewnienia-dzieciom-opieki-rodzicow-podczas-pobytu-szpitalu-takze-w-stanie-epidemii/ 

Warszawa, 3 kwietnia 2020 r.
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Mając na uwadze powyższe, pragnę zwrócić uwagę, że z doniesień środków 
masowego przekazu3 wynika, że wskazana w wystąpieniu przez Rzecznika sytuacja się 
pogorszyła. W przywołanej informacji prasowej wskazano, że ,,z powodu koronawirusa 
nastolatka kilka dni konała w samotności. Zdruzgotana matka siedziała pod drzwiami”.  
Z napływających listów obywateli do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wynika 
również, że pozostawienie dzieci samych, bez ciągłego kontaktu z najbliższymi będzie 
miało fatalny wpływ na ich psychikę, poczucie bezpieczeństwa 
i w efekcie proces dochodzenia do zdrowia4. Rodzice małych pacjentów przekazują swoje 
wątpliwości co do zgłaszania jakichkolwiek dolegliwości u swoich dzieci lekarzom, bądź 
szpitalom w obawie o rozdzielenie ich z dziećmi. Ponadto zwracają uwagę na opiekę 
sprawowaną przez rodzica, która w ogromnej mierze pomaga personelowi medycznemu 
w sprawowaniu pieczy nad małym pacjentem. 

W związku z powyższym, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 
1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 2179 z późn. zm.) 
zwracam się do Pani Dyrektor z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji o aktualnym 
etapie załatwienia przedmiotowej sprawy, oraz poinformowanie o podjętych działaniach. 

Z wyrazami szacunku 

Piotr Mierzejewski

Dyrektor Zespołu 

/-podpisano elektronicznie/

3 Natalia Waloch ,,Szpitale nie wpuszczają rodziców. Ale dzieci nie mogą umierać w samotności. Nawet 
w czasie pandemii” opubl. 1.04.2020 r.  
https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,100865,25836563,dzieci-nie-moga-umierac-w-
samotnosci-nawet-w-czasie-pandemii.html?_ga=2.99781150.1081052227.1585655420-
1883172622.1557502978&disableRedirects=true#S.wysokie_obcasy-K.C-B.2-L.1.duzy
4 Pismo z dnia 27 marca 2020 r. V.7013.28.2020 r. oraz pismo z dnia 26 marca V.7013.29.2020 r.
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