
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

Tel. centr. (+48 22) 55 17 700
Infolinia obywatelska 800 676 676

biurorzecznika@brpo.gov.pl
www.rpo.gov.pl

RZECZNIK  PRAW  OBYWATELSKICH

Adam Bodnar

 V.7013.25.2020. ET/PM

Wielce Szanowny Panie Ministrze

Zwracam się do Pana Ministra w związku z napływającymi do mnie niepokojącymi 
sygnałami świadczącymi o braku możliwości przebywania rodziców (opiekunów prawnych) 
z małymi pacjentami na oddziałach pediatrycznych. Rozumiem, że sytuacja epidemiczna 
wymaga podejmowania środków nadzwyczajnych, niemniej konieczne jest podjęcie 
niezbędnych działań wobec grup najsłabszych, wymagających zapewnienia szczególnej 
opieki. Jedną z takich grup są niewątpliwie dzieci. 

Pragnę zauważyć, że prawo pacjenta do obecności osoby bliskiej przy udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych oraz do kontaktu z innymi osobami zostało uregulowane w art. 21 
oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta (Dz.U. z 2019 r. 1127). Przepisy te również wskazują na to, że w przypadku 
wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne 
innych osób mogą zostać ograniczone odwiedziny w szpitalach. Niemniej jednak, powyższe 
ograniczenie nie może stwarzać rzeczywistego zagrożenia dla więzi pacjentów i ich 
bliskich. Pragnę zwrócić uwagę, że przyjęte rozwiązania ochrony życia rodzinnego dotyczą 
każdego pacjenta, a zatem również dzieci. Brak w tym zakresie szczególnej ochrony dzieci 
należy postrzegać za niewypełnienie postulatu art. 68 ust. 3 Konstytucji RP1.

1 Por. Karkowska Dorota, Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, wyd. III, 
LEX 2016. 
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Prof. Łukasz Szumowski 
Minister Zdrowia 

ul. Miodowa 15 
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Pragnę podkreślić, że Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę wystosowała apel w sprawie 
zapewnienia dzieciom opieki rodziców podczas pobytu w szpitalu także w stanie epidemii2.

Podkreślono w nim, 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 szpitalu. 

Mając na uwadze powyższe bezspornym jest, że podmioty lecznicze mają możliwość 
wprowadzania pewnych ograniczeń w celu zabezpieczenia przed zakażeniem 
koronawirusem, niemniej przy jednoczesnym braku wytycznych na poziomie krajowym, 
wydają się one być działaniem chaotycznym oraz niejednolitym. Oznacza to, że placówki 
medyczne stosują różnorodną praktykę. Niektóre podmioty, np. Wojewódzki Dziecięcy 
Szpital im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy, wprowadzają całkowity zakaz przebywania 
rodziców/opiekunów prawnych z nawet bardzo małymi dziećmi na oddziałach 
pediatrycznych.  Inne szpitale dziecięce oprócz wprowadzenia różnego rodzaju ograniczeń 
w celu zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa, umożliwiają jednakże 
obecność jednego z rodziców przy dziecku w trakcie jego pobytu w szpitalu.

Nie mam przy tym wątpliwości, że obecność rodzica przy dziecku podczas 
hospitalizacji jest istotna jeśli chodzi o zabezpieczenie potrzeb emocjonalnych, ale również 
może przyczynić się do procesu zdrowienia i skrócenia okresu terapii. 

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 Pana Ministra z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w podnoszonej 
sprawie, w tym również o poinformowanie, jakie Ministerstwo Zdrowia przedsięwzięło, 
podejmuje i planuje podjąć działania we wskazanym zakresie.

Z wyrazami szacunku

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

/-podpisano elektronicznie/

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/
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