Warszawa, 8.06.2020

Sz. P. Prof. dr hab.n.med. Jarosław Kalinka
Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej

Szanowny Panie Profesorze,

Europejska Fundacja działająca na rzecz wcześniaków EFCNI (European Foundation for the Care of
Neborn Infants), której nasza Fundacja Koalicja dla wcześniaka jest członkiem, zainicjowała
międzynarodową kampanię „Zero separation. Together for better care”. Głównym celem kampanii
jest stworzenie na oddziałach neonatologicznych takich warunków i regulaminu, aby rodzice
wcześniaków nie byli oddzielani od swoich dzieci w trakcie ich pobytu w szpitalu. Pomysł zrodził się
w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2, podczas której oddziały neonatologiczne zostały
zamknięte dla rodziców wcześniaków na całym świecie, ale założenia tej kampanii mają na celu
wprowadzenie rozwiązań, które w przyszłości, bez względu na zagrożenie, pozwolą rodzicom
pozostać przy dzieciach przez cały okres ich pobytu w szpitalu, tak jak to stało się na wielu
oddziałach pediatrycznych.
Fundacja Koalicja dla wcześniaka chce włączyć się do tej międzynarodowej inicjatywy.
Zależy nam jednak na tym, byśmy - jak zawsze w sprawach ważnych dla zdrowia i rozwoju
wcześniaków - mówili jednym głosem ze środowiskiem neonatologicznym. Uważamy, że warto
zacząć rozmawiać o idei stojącej za hasłem „Zero separation” i korzyściach, jakie wynikają z
obecności rodziców przy ich dzieciach. Zdajemy sobie sprawę, że to kampania na wiele lat, że nie
uda się takiej rewolucyjnej zmiany wprowadzić w trybie szybkim, choćby ze względu na warunki
lokalowe oddziałów neonatologicznych i aktualne wyceny NFZ. Niezbędne tu będą zmiany
systemowe wprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia. Liczymy się z
tym, że nowe rozwiązania nie zostałyby wprowadzone od razu – wymagałoby to z pewnością kilku
lat pracy. Ale już dziś chcielibyśmy rozpocząć dyskusję na ten temat, bo wierzymy, że z pięknych
idei, powstają piękne dzieła. Gdyby za kilka lat każda mama mogła być przy swoim przedwcześnie
urodzonym maleństwie, to byłaby piękna spuścizna naszych wspólnych działań.
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Wiemy, że EFCNI będzie zwracało się do Pana Profesora, jak też innych prezesów
towarzystw naukowych na całym świecie, z prośbą o poparcie tej idei. Dlatego zwracam się do
Pana Profesora już teraz z prośbą o wsparcie projektu „Zero separation”. Będę wdzięczna za
informację, czy możemy zamieścić logotyp PTMP jako partnera kampanii.

Licząc na chęć współpracy, z serdecznymi pozdrowieniami

prof. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka
Prezes Fundacji Koalicja dla wcześniaka
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