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Raport tygodnia

Co trzecia kobieta wróciłaby na wrzesińską porodówkę
Fundacja Rodzić 
po Ludzku ma zastrzeżenia 
pod adresem Szpitala 
Powiatowego we Wrześni. 
Co na to prezes? 

Przypomnijmy. 21 listopada Fun-
dacja Rodzić po Ludzku przesłała 
do Szpitala Powiatowego we Wrze-
śni pismo podsumowujące ankie-
ty zebrane wśród pacjentek. Teraz 
odniósł się do niego prezes Zbi-
gniew Hupało. W jego odpowie-
dzi czytamy m.in., że szpital: 

[...] przeprowadził kontrolę doty-
czącą przestrzegania Praw Pacjen-
ta z uwzględnieniem prawa do po-
szanowania godności i intymno-
ści oraz prawa do wyrażania zgody 
na udzielenie świadczeń medycz-
nych przez personel oddziału położ-
niczo-ginekologicznego z systemem 
rooming-in z blokiem porodowym 
oraz przestrzegania standardów. 

Dowiadujemy się też, że wnio-
ski fundacji poddano szczegółowej 
analizie na spotkaniu z kierownic-
twem oddziału położniczo-gineko-
logicznego oraz ustalono wniesie-
nie zmian mających na celu popra-
wę jakości opieki nad rodzącą, po-
łożnicą i noworodkiem. 

– Podjęto decyzję o zaplanowa-
niu systematycznych wewnętrz-
nych szkoleń uwzględniających 

szPiTaL OCENA KOBIET LICZBA ANKIET LICZBA PORODÓW*

Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o.

Szpital Średzki Sp. z o.o.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy

Zespół Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu

Pałuckie Centrum Zdrowia Sp.z o.o. w Żninie

Szpital w Śremie Sp z o.o.

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinowskiego w Gostyniu

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o.

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Obornikach

Wojewodzki Szpital Zespolony w Koninie

Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o.

Szpital Wojewodzki w Poznaniu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie

Samodzielny Publiczny Zespol Opieki Zdrowotnej w Kościanie 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
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szpitale ocenione wyżej niż Szpital Powiatowy we Wrześni szpitale ocenione na mniej niż 40/100

przepisy prawa regulujące opie-
kę okołoporodową (...), szkoleń 
z obszaru umiejętności miękkich, 
tj. komunikacja z pacjentami, ra-
dzenie sobie ze stresem, przeciw-
działanie wypaleniu zawodowe-
mu, celem zapobiegania naduży-
ciom w opiece okołoporodowej; 
szkoleń z zakresu laktacji z ele-
mentami komunikacji – wylicza 
Zbigniew Hupało. 

Prezes ustosunkował się też 
do konkretnych zastrzeżeń – a trze-
ba przyznać, że miał do czego. 

Ankiety przeanalizowane przez 
Fundację Rodzić po Ludzku wy-
pełniło 117 kobiet rodzących w la-
tach 2017–2019. Fundacja posiłko-
wała się też indywidualnymi zgło-
szeniami. 22 kobiety wskazały, że 
były wyśmiewane przez personel, 
a 12 – że były szantażowane zdro-
wiem ich lub dziecka. Dwie panie 
spotkały się z groźbami, jedna była 
szturchana przez personel, a pięciu 
na siłę rozłożono nogi w czasie par-
cia. Pacjentki źle wspominają też 
rozmowy z personelem. Wskazują, 
że używano niezrozumiałego języ-
ka (10), krzyczano na nie lub pod-
noszono głos (23), obrażano (15), 
wypowiadano niestosowne uwa-
gi (42) czy traktowano je z góry 
(30). Do 11 pacjentek zwracano 
się w sposób poufały, do 11 w trze-
ciej osobie („niech się rozbierze”), 
a 18 pań wskazało, że personel nie 
odpowiadał na ich pytania. 

– W związku z zarzutami zacho-
wań niosących znamiona przemo-

cy słownej (...) Szpital Powiatowy 
we Wrześni Sp. z o.o. przeprowadzi 
szkolenia personelu medycznego 
w celu uniknięcia podobnych za-
chowań – informuje prezes. 

Kobiety wskazały też na brak 
poszanowania intymności. Aż 
91 poinformowało, że personel nie 
pukał przed wejściem na salę. Do-
dajmy, że aż 58 pań wybrało w an-
kiecie odpowiedź „zdecydowanie 
nie”, a tylko 33 – „raczej nie”. 

– Szpital Powiatowy we Wrze-
śni Sp. z o.o. kładzie olbrzymi na-
cisk na poszanowanie intymności 
i Praw Pacjenta. (...) Z przeprowa-
dzonego wywiadu z personelem 
medycznym wynika, że pacjentki 
często nie zwracają uwagi na pu-
kanie do drzwi, gdyż ich uwaga 
jest skupiona na potrzebach no-
worodka, odpoczynku, rozmowie 
z odwiedzającymi lub przeprowa-
dzaniu rozmów telefonicznych. 

Prezes poinformował też, że roz-
ważone zostanie umieszczenie pa-
rawanów na salach dwuosobowych. 

Kolejnym tematem było wspar-
cie laktacyjne. 21 proc. pań wska-
zuje, że nie otrzymało wsparcia 
przy pierwszym przystawieniu 
dziecka do piersi, a 9 proc. – że 
zostało rozdzielone z dzieckiem. 
7 proc. kobiet wystawiło szpitalowi 
w tej kwestii ocenę niedostateczną, 
14 proc. dopuszczającą, a 21 proc. 
dostateczną. 

– Informujemy, że każda matka 
jest edukowana i otrzymuje po-
moc manualną ze strony pracow-

ników oddziału neonatologiczne-
go – kontruje prezes Hupało. 

Aż 23 proc. respondentek poin-
formowało, że ich dzieciom podano 
mleko modyfikowane bez ich wie-
dzy. To inne grupy niż matki wska-
zujące, że mieszankę podawano 
ze wskazań medycznych (4 proc.) 
lub na ich prośbę (26 proc.). Szef 
szpitala kontruje: 

– Informujemy, że takie sytu-
acje mają tylko i wyłącznie miej-

sce z przyczyn medycznych oraz 
braku cierpliwości ze strony matek 
i niemożności wpojenia im w cią-
gu 48 godzin pobytu na oddziale 
wszystkich umiejętności i wiedzy 
na temat karmienia piersią. (...) 
Wynik analizy (...) uważamy jako 
bezpodstawny i krzywdzący. 

Ogromnym problemem według 
pacjentek jest też dostęp do kon-
taktu „skóra do skóry” po poro-
dzie, czyli położenia nagiego dziec-

4%
kobiet chciało skorzystać z kąpie-
li/prysznica, ale nie miało takiej 
możliwości – dane dotyczą poro-

du siłami natury

8%
kobiet chciało skorzystać ze znie-

czulenia zewnątrzoponowego, 
ale nie miało takiej możliwości

7 z 10
kobiet miało podawaną  

kroplówkę z oksytocyną

29%
kobiet miało wykonane  

nacięcie krocza bez zgody

1,85
to ocena wystawiona personelo-
wi oddziału położniczego w kon-
tekście pukania przed wejściem 

do sali (w skali od 1 do 5)

Ankiety Fundacji Rodzić po Ludzku w Szpitalu Powiatowym we Wrześni
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Co trzecia kobieta wróciłaby na wrzesińską porodówkę

21%
kobiet nie otrzymało informacji 
na temat pielęgnacji rany po ce-
sarskim cięciu, a kolejne 21 proc. 
otrzymało niepełną informację

ZGONÓW* KOBIET LUB NOWORODKÓW ODSETEK CESARSKICH CIĘĆ* ODSETEK NACIĘĆ KROCZA* ODLEGŁOŚĆ OD WRZEŚNI**
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* w 2018 roku     ** orientacyjna droga do pokonania samochodem od Szpitala Powiatowego we Wrześni

8%
kobiet nie otrzymało pomocy 
w kwestii pielęgnacji dziecka, 

choć jej potrzebowało

14%
dzieci otrzymało mleko 

modyfikowane bez 
informowania o tym matki

97%
kobiet rodziło na sali 

jednoosobowej

3 z 10
 kobiet zdecydowanie wybrałoby 

ten szpital ponownie

ka na nagich piersiach lub brzuchu 
kobiety zaraz po porodzie. 11 proc. 
respondentek wskazuje, że w ogó-
le nie miało takiego kontaktu, a aż 
51 proc. spośród pań, które miało 
możliwość kontaktu „skóra do skó-
ry”, wskazuje, że trwał on zaledwie 
kilka minut. Smutne są informacje 
odnośnie tego, dlaczego dzieci zo-
stały przedwcześnie zabrane. 

– Standard w zakresie dwugo-
dzinnego, nieprzerywanego kon-

taktu „skóra do skóry” jest reali-
zowany z wyłączeniem sytuacji, 
na które nie pozwala stan mat-
ki lub dziecka – twierdzi prezes. 
Tymczasem matki wskazują, że tyl-
ko w 2 proc. przypadków powo-
dem były problemy dziecka, któ-
re musiało zostać pilnie zbadane 
przez lekarza. 70 proc. dzieci „mu-
siało zostać zważone i zmierzone”, 
a 25 proc. „musiało zostać ubrane”.

– Z zadowoleniem przyjmujemy 
gotowość szpitala do podjęcia dzia-
łań na rzecz poprawy jakości opieki 
okołoporodowej, zwłaszcza do prze-
prowadzenia wewnętrznych szko-
leń dotyczących obowiązujących 
w Polsce przepisów, ale także szko-
leń z umiejętności miękkich, w tym 
komunikacji z pacjentami, umie-
jętności radzenia sobie ze stresem 
i przeciwdziałania wypaleniu zawo-
dowemu – komentuje Anna Furma-
niuk, Strażniczka Rodzić po Ludz-
ku. – Jeśli chodzi o wsparcie w lak-
tacji, zwracam uwagę, że informa-
cja o niedostatecznym wsparciu 
w tym zakresie wynika z ankiet wy-
pełnianych przez pacjentki szpitala. 
Tymczasem zdaniem szpitala zarzu-
ty o podawanie mieszanki mlekoza-
stepczej i niedostateczne wsparcie 
w naturalnym karmieniu są krzyw-
dzące, a winę za tę sytuację szpital 
kładzie po stronie kobiet. Wyrażamy 
gotowość do spotkania się z przed-
stawicielami szpitala i wspólnego 
poddania analizie, z czego wynikają 
te rozbieżności – dodaje działaczka. 

 Anna Tess Gołębiowska

był respektowany w całości

był respektowany z uzasadnionymi wyjątkami

był respektowany częściowo

nie był respektowany

trudno powiedzieć

Czy plan porodu był respektowany
przez personel?
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nie, nie chę już rodzić w tym szpitalu
nie, po tych doświadczeniach 
nie zdecyduję się zajść w kolejną ciążę

Jak oceniasz warunki 
na wrzesińskiej porodówce?

Czy zdecydowałabyś się 
na ponowny poród na 
wrzesińskim oddziale?
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są świetne
są średnie, ale mogłoby być lepiej
są kiepskie, ale gdzie indziej jest gorzej
są fatalne


