
Fundacja "Mlekiem  Mamy"

ul. Jana Pawła II 31 lok. 3

05-077 Warszawa - Wesoła

tel.: 536 292 700 | media: 662 065 294

e-mail: fundacja@mlekiemmamy.org

www.fundacja.mlekiemmamy.org

KRS: 0000714216, NIP: 9522173483, REGON: 369327005

mBank: 13 1140 2004 0000 3002 7743 1381

l.dz. FMM/6/09/2021/P Warszawa, 16.09.2021 r.

Anna Miszczak

Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego

Ministerstwa Zdrowia

e-mail: dep-zp@mz.gov.pl

Szanowna Pani Dyrektor

W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji (l.dz. 10/12/2020/P z dn. 23.12.2020 r., l.dz.

ZPR.6720.1.2021.JK z dn. 13.01.2021 r.) proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Kiedy zostanie zapewniony każdej potrzebującej matce, przebywającej w szpitalu, sprzęt do skutecznego

pozyskiwania mleka kobiecego zgodnie z ust. 3 pkt 8 XIII cześci załącznika do rozporządzenia Ministra

Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowe? Rozporządzenie wyznacza datę

1.01.2022 roku. Przy czym laktatory te powinny posiadać najwyższy stopień bezpieczeństwa w przypadku

używania ich przez kobiety chore na COVID-19 zgodnie zaleceniem podnoszącym wymagania higieniczne

w czasie pandemii koronawirusa.

2. Ile szpitali i w jakim zakresie zostało doposażonych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakup

bezpiecznego sprzętu odciągającego mleko kobiece?

3. Kiedy zostaną uruchomione środki na zakupy inwestycyjne COVID-19 w zakresie doposażenia szpitali

sprawujących opiekę nad kobietami w okresie okołoporodowym w laktatory zapewniające bezpieczne

odciąganie mleka przez matki?

Pismem l.dz. WZ-IV.966.9.2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. Wydział Zdrowia Mazowieckiego Urzędu

Wojewódzkiego w Warszawie zachęcał dyrektorów podmiotów leczniczych do składania wniosków na zakupy

inwestycyjne służące przeciwdziałaniu COVID-19.

Ministerstwo Zdrowia takie zakupy nadal realizuje, ale jak wynika z pisma l.dz. OII.3150.60.2020.JGS z dnia 2

czerwca 2021 r. środki z puli dostępnej w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostały już wcześniej

rozdysponowane i szpitale nie mogły składać wniosków.

W związku ze zbliżającą się kolejną falą zakażeń COVID-19 oraz zapewnieniami Ministerstwa Zdrowia o

wznowieniu rozpatrywania złożonych wniosków w przypadku przyznania dodatkowej puli środków z ww.

Funduszu, proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania jak na wstępie.

Zastanawiające jest dlaczego umożliwienie matkom karmienia dzieci swoim mlekiem nie jest jednym z zadań

priorytetowych Ministerstwa Zdrowia, szczególnie w dobie pandemii.

Z wyrazami szacunku,

Marlena Świrk, Prezeska Fundacji Mlekiem Mamy

………………………………………………………..

(dokument podpisany elektronicznie)
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