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Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 
 

 

W imieniu Fundacji Rodzić po Ludzku (dalej „Fundacja”) działając w oparciu o brzmienie art. 2                 

ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy, z dnia 6 września 2001 r., o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 

2001 nr 112 poz. 1198 ze zm.), wnoszę o udzielenie informacji na temat:  

 

I. Czy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Myślenicach (dalej „Szpital”) 

przeprowadza się cesarskie cięcia u kobiety zakażonej lub z podejrzeniem COVID-19 ze względów 

epidemiologiczny? 

II. Czy Szpital posiada wyodrębnione sale przeznaczone dla kobiet zakażonych lub z podejrzeniem 

COVID-19 oraz noworodków przez nie urodzonych? 

III. Czy decyzja matki o braku zgody na izolacje dziecka w oddzielnym pomieszczeniu, podjęta 

przed porodem i sygnowana jej podpisem, jest respektowana przez Szpital zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi „Zaleceniami dotyczącymi sposobu postępowania w związku z aktualną sytuacją 

epidemiologiczną w przypadku noworodków matek zakażonych lub z podejrzeniem COVID-19”, 

wydanymi w dniu 12 listopada 2020 r. przez Ministerstwo Zdrowia?   

IV. Czy Szpital umożliwia matkom zakażonym COVID-19 karmienie piersią? Jakie procedury 

obowiązują w Szpitalu w zakresie wspierania matek zakażonych COVID-19 w procesie karmienia 

piersią? 

V. Czy w Szpitalu istnieją procedury postępowania z rodzącą zakażoną lub z podejrzeniem COVID-

19 oraz noworodkiem urodzonym przez matkę zakażoną lub z podejrzeniem COVID-19? Proszę o 

przesłanie kopii obowiązujących procedur. 

VI. Czy w przypadku braku przeciwskazań medycznych, noworodki urodzone przez matki zakażone 

lub z podejrzeniem COVID-19 zostają wypisane ze Szpitala w dniu wypisu matki?  
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VII. Czy rodzice dzieci hospitalizowanych mają prawo do swobodnego sprawowania dodatkowej 

opieki pielęgnacyjnej nad swoimi dziećmi? Jeżeli tak, to na jakich warunkach i z jaką częstotliwością 

mogą przebywać przy swoich dzieciach?  

 

Wnoszę o przesłanie powyższych informacji publicznych niezwłocznie na adres 

fundacja@rodzicpoludzku.pl. 
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