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PREDMET:  Odvajanje djeteta od roditelja za vrijeme bolničkog liječenja 

 

Poštovani, poštovane, 

  

obraćamo Vam se slijedom niza pristiglih pritužbi o zabrani boravka roditelja u hrvatskim bolnicama uz 

hospitaliziranu malodobnu djecu te o zabrani posjeta roditelja hospitaliziranoj djeci. Napominjemo da se u 

velikom broju slučajeva radi o djeci staroj svega nekoliko tjedana ili mjeseci, te da se pritužbe odnose 

jednako na djecu koja su dojena, kao i onu koja nisu.  

 

Pratimo zadnjih dana najave postupnoga smanjenja zaštitnih epidemioloških mjera i ovim putem 

apeliramo da se takve prakse odvajanja djece koje su uvedene u svrhu zaštite od zaraze, odmah ukinu, s 

obzirom na to da njihovo uvođenje niti nije bilo temeljeno na znanstvenim dokazima. U potpunosti smo 

svjesne zahtjevne javnozdravstvene situacije u kojoj se našlo cijelo naše društvo, ali ovakve krizne 

situacije ne bi smjele biti izgovor ili poticaj za onemogućavanje praksi temeljenih na znanstvenim 

dokazima kojima se, među ostalim i olakšava rad zdravstvenim djelatnicima. Naime, prakse odvajanja  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

djeteta od roditelja tijekom hospitalizacije, uz djetetovu osnovnu dijagnozu zbog koje je hospitalizirano, 

traumatiziraju dijete, kompromitiraju njegov imunološki sustav te ugrožavaju njegovo zdravlje i dobrobit. 

Uz to, prisustvo roditelja uz dijete dokazano smanjuje trajanje hospitalizacije i ubrzava oporavak, stoga je 

omogućavanje boravka roditelja uz dijete i važna epidemiološka mjera u ovim trenucima. Pedijatrijska 

društva u drugim europskim zemljama nisu uvela takve prakse, primjerice, roditeljska pratnja je i dalje 

moguća u Sloveniji, a smjernice britanskog Zbora za pedijatriju i zdravlje djece su jasne u preporukama 

da jedan roditelj bude uz hospitalizirano dijete. Odvajanje od roditelja uslijed bolničkog liječenja u bilo 

kojoj dobi za dijete predstavlja šok i strah koji ostavlja posljedice za cijeli život. Djetetovo zdravstveno 

stanje zbog kojega je bilo hospitalizirano izaziva kod djeteta nesigurnost, strah i bol. Ulaskom djeteta u 

nepoznato bolničko okruženje koje i u normalnih okolnostima za dijete može predstavljati neprijateljsko 

okruženje, a pogotovo u okolnostima pandemije, kada zdravstveno osoblje nosi zaštitne maske, odijela i 

rukavice, kod djeteta se može razviti akutna reakcija na stres čak i post traumatski poremećaj kao što su 

pokazale preporuke Europske udruge za hospitaliziranu djecu. Zbog toga djetetova trauma može imati 

teške i dugoročne posljedice. 

 

Ne manje važno, kod djeteta koje je dojeno i kojem je majčino mlijeko jedini ili glavni izvor nutrijenata, 

odvajanje od majke oslabljuje njegov imunološki sustav jer majčino mlijeko dijete štiti antitijelima od 

mikroorganizama iz okoline. Odvajanje može uzrokovati i prestanak dojenja, što ima dugoročne 

zdravstvene posljedice za dijete i za majku. U ovakvim se okolnostima na majčino mlijeko treba gledati 

kao na lijek, dio epidemiološkog odgovora na bilo kakvu zarazu.  Dojenje ima potencijal skratiti djetetov 

boravak u bolnici, stoga je važno i to uzeti u obzir kod planiranja mjera.  

 

Osim toga, postoji bojazan da roditelji koji znaju da neće moći boraviti uz dijete neće pravovremeno 

zatražiti zdravstvenu skrb za dijete, što može biti kobno.   

 

Pozivamo vas zato da što prije djelujete svojim autoritetom i preko svojih stručnih organizacija, kako bi se 

na bolničkim odjelima diljem Hrvatske odmah omogućio boravak roditelja uz hospitalizirano dijete, i u 

svrhu dobrobiti djece, ali i cijeloga zdravstvenoga sustava.  

 
 
 
S poštovanjem, 
 
Roditelji u akciji - Roda  


