
Kraków,  dnia 31 marca 2021 r. 

 

Jagna Marczułajtis-Walczak 

 

 

  Szanowny Pan 

  Łukasz Smółka  

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 

 

Szanowna Pani 

Lek. Grzegorz Fitas 

Dyrektor Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II  

 

 

W ostatnim czasie zwracają się do mnie przerażeni rodzice dzieci, którzy korzystają z opieki  

i pomocy oddziału Pediatrii i Neurologii Dziecięcej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana 

Pawła II.  W połowie marca Pan Dyrektor za zgodą władz województwa podjął decyzję o przenosinach 

oddziału w inne miejsce. Niestety niedostosowane do potrzeb małych pacjentów i ich rodzin.  

Zgodnie z posiadanymi informacjami 23 marca br. obiecali Państwo generalny remont  

nowych pomieszczeń, a dzisiaj oddział został przeniesiony do starych, zniszczonych pomieszczeń. Tym 

samym najbardziej chorym, przewlekle i niepełnosprawnym dzieciom i ich najbliższym odebrano 

możliwość korzystania z jednego z najnowocześniejszych oddziału, posiadającego warunki 

 i wyposażenie o standardzie europejskim. 

Tymczasem okazuje się dodatkowo, że po przenosinach oddział przeznaczony dla 

najmłodszych pacjentów będzie mieć nie jak dotychczas 30 łóżek, a jedynie 15. Jest to ogromna 

różnica. Ponadto na oddziale, który rocznie przyjmuje 1200-1400 pacjentów, w większości 

przebywają dzieci z chorobami układu nerwowego, wymagającymi nie tylko leczniczej opieki, ale 

także ogromnej wrażliwości personelu medycznego oraz odpowiednich warunków otoczenia, by móc 

podjąć walkę z chorobą. Właśnie takie warunki spełniał oddział Pediatrii i Neurologii, na którym 

znajdowały się  gabinety, izolatki, gabinety do diagnostyki (EEG, VEGG, USG) sale dla pacjentów  

(w których mamy mogły spać na łóżkach) , sensoryczny pokój zabaw, w którym rodzice mogli bawić 

się z dzieckiem nie przeszkadzając innym maluszkom w sali, czy też aneks kuchenny. Do każdej sali 

prowadzą również śluzy chroniące przed ewentualnymi infekcjami. A teraz im się to odbiera. 



W związku z powyższym, działając w trybie interwencji poselskiej na podstawie art. 20 ust. 1 

oraz 2 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, zwracam się  z uprzejmą prośbą 

o udzielenie następujących informacji: 

1. Dlaczego podjęto taką decyzję o przeniesieniu Oddziału Pediatrii i Neurologii Dziecięcej  

w inne miejsce? 

2. Czy możliwe jest jednak odwołanie tej decyzji i powrót dzieci na swoje miejsce  

w dotychczasowym oddziale?  

3. Czy ewentualnie po ustaniu pandemii COVID-19 możliwy jest powrót ? 

4. Jakie warunki teraz, po tej krzywdzącej decyzji dla małych pacjentów, będą miały dzieci 

przebywające podczas hospitalizacji? 

Bardzo proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej.  

 Z poważaniem 

 

Poseł na Sejm RP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości 

Pan Adam Niedzielski – Minister Zdrowia 



 


