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Warszawa, 24 lutego 2020 r. 

 

Notatka ze spotkania przedstawicieli Fundacji Rodzić po Ludzku z przedstawicielami 

Szpitala Powiatowego we Wrześni, które odbyło się 18 lutego 2020 r. 

 

Przedstawiciele Fundacji Rodzić po Ludzku: Szymon Osowski 

Strażniczki Fundacji Rodzić po Ludzku: Anna Furmaniuk oraz Alicja Nowaczyk 

Przedstawiciele Szpitala Powiatowego we Wrześni: 

 Dorota Ciechanowska-Kulczak – Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością 

 Zbigniew Hupało – Prezes Zarządu 

 Urszula Jędrzak – Położna oddziałowa oddziału neonatologicznego 

 Dorota Kaczmarek – Kierownik oddziału neonatologicznego 

 Anna Kowalczyk – Naczelna pielęgniarka 

 Renata Mokracka – Koordynatorka położnych 

 Bogumiła Sroka – Położna oddziałowa oddziału położniczo-ginekologicznego z oddziałem 

porodowym 

 

Podczas przedmiotowego spotkania strony przedstawiły swoje stanowiska.  

Przedstawiciele Fundacji Rodzić po Ludzku omówili najnowszy raport wraz z komentarzami, który 

został wygenerowany na dzień 13 lutego 2020 r. i zawierał 132 odpowiedzi. Pracownicy szpitala na 

bieżąco komentowali uwagi i zastrzeżenia, tłumaczyli i wyciągali wnioski. Najważniejsze omówione 

kwestie: 

1. Uzyskiwanie zgody na interwencje medyczne – wyniki raportu wskazują, że znaczna część 

kobiet nie była pytana o zgodę na interwencje, np. podanie oksytocyny (50%), nacięcie 

krocza (29%), założenie wenflonu (49%) czy na zabiegi przeprowadzane na dziecku 

(szczepienie, kąpiel, badanie krwi). Personel szpitala wyjaśnił, że na część 

zabiegów/interwencji kobieta wyraża zgodę pisemnie już przy przyjęciu na oddział. 

Przekazaliśmy informację, że taka zgoda (nawet ustna) wymagana jest każdorazowo przed 

każdą interwencją. 

Wnioski i rekomendacje – personel szpitala zobowiązał się do każdorazowego pytania o 

zgodę, ze zwróceniem szczególnej uwagi na formę pytającą a nie oznajmiającą. Zwrócono 

uwagę, że należy rozważyć zasadność zbierania zgód „z góry” przy przyjęciu do szpitala, 

które nie mają mocy prawnej i nie zwalniają z obowiązku uzyskiwania jej przed każdą 

interwencją.  
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2. Plan porodu – 64% kobiet wskazało, że nikt nie omawiał z nimi planu porodu. Personel 

szpitala wyjaśnił, że każdy plan porodu jest czytany przez położne, ale nie jest omawiamy z 

kobietą. 

Wnioski i rekomendacje – plan porodu powinien być czytany i na bieżąco omawiany z 

rodzącą, co przyniesie korzyści obu stronom. Pozwoli wyjaśnić wątpliwości, procedury 

szpitalne i dokładnie poznać oczekiwania kobiety. 

3. Kontakt skóra do skóry – 45% kobiet odpowiedziało, że miało kilkuminutowy kontakt skóra 

do skóry z nowonarodzonym dzieckiem, kolejnych 20% kobiet- zaznaczyło, że trwał on do 

pół godziny. Personel szpitala wyjaśnił, że prawdą jest, iż kontakt skóra do skóry najczęściej 

jest po kilku minutach przerywany na zmianę pozycji kobiety, ewentualne szycie krocza, 

dziecko jest w tym czasie osuszane, badane przez lekarza pediatrę, podawana jest witamina 

K oraz przeprowadzany jest zabieg Credy’ego. Po tym czasie nagi noworodek trafia z 

powrotem na klatkę piersiową matki i kontakt skóra do skóry jest kontynuowany. 

Dodatkowo, zostaliśmy poinformowani, że kobiety po cięciach cesarskich również mają 

możliwość kangurowania dziecka, czasami nawet na sali operacyjnej. 

Wnioski i rekomendacje – sugerowana zmiana organizacji pracy, tak aby kontakt skóra do 

skóry nie był przerywany i trwał nieprzerwanie 2 godziny zgodnie ze Standardem 

organizacyjnym opieki okołoporodowej. 

4. Wsparcie w karmieniu piersią – odpowiedzi kobiet wskazują, że 44% dzieci było 

dokarmianych mlekiem modyfikowanym (w tym 23% na prośbę matki, 7% ze wskazań 

medycznych, 14% bez zgody matki), 19% matek negatywnie ocenia wsparcie w laktacji. 

Dodatkowo, w komentarzach do ankiet zdarzały się nieprzychylne uwagi położnych i lekarzy 

właśnie w tej kwestii. Pracownicy szpitala wyjaśniali, jak wsparcie w laktacji wygląda z ich 

perspektywy, chwalili się sukcesami w tym obszarze. 

Wnioski i rekomendacje – pracownicy szpitala zobowiązali się przyjrzeć kwestii dokarmiania 

noworodków i całemu systemowi wsparcia, ze zwróceniem uwagi na komunikację. 

5. Komunikacja personelu szpitala z pacjentkami – przytoczono niektóre komentarze 

pozostawione przez kobiety w ankietach. Kobiety doświadczają wyśmiewania, dyskryminacji 

ze względu na tuszę lub wiek, wywyższania się personelu, bardzo rzadko pracownicy szpitala 

przedstawiają się. 

Wnioski i rekomendacje – szpital jest w trakcie organizowanie szkoleń z zakresu 

komunikacji.  

 

Dodatkowo, personel szpitala przedstawił trudności, na jakie napotyka na drodze przeprowadzania 

zmian. Są to m.in.: 

 trudności finansowe, które uniemożliwiają zatrudnienia doradczyni laktacyjnej na pełny etat 

oraz przeprowadzenia profesjonalnych szkoleń z zakresu komunikacji,  

 brak współpracy ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia w celu otwarcia przyszpitalnej 

poradni laktacyjnej,  
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 problemy wynikające z jednostronnego przedstawienia sytuacji w szpitalu przez lokalną 

prasę. 

Po spotkaniu nastąpiło zwiedzanie oddziału położniczo-ginekologicznego z blokiem porodowym oraz 

oddziału neonatologicznego. Szpital dysponuje 3 jednoosobowymi salami porodowymi, 12 łóżkami 

na oddziale położniczym (dwu- i jednoosobowe), pokojem do ściągania mleka oraz wygodnymi 

fotelami do kangurowania na oddziale neonatologicznym. 

Zarówno podczas rozmowy, jak i zwiedzania szpitala zwróciliśmy uwagę na dobre praktyki 

stosowane przez pracowników, m.in.: 

 umożliwianie kangurowania noworodków przez ojców po operacji cięcia cesarskiego, a 

nawet rozpoczynanie kontaktu skóra do skóry z matką już na sali operacyjnej, 

 pozostawianie matek na oddziale położniczym w przypadku konieczności dłuższej 

hospitalizacji noworodka, 

 możliwość porodu z doulą przy jednoczesnej obecności partnera/męża, 

 umożliwianie odwiedzin osób bliskich na oddziale położniczym poza sugerowanymi 

godzinami odwiedzin (czyli 12.00-18.00), co jest zgodne z prawem pacjenta do dodatkowej 

opieki pielęgnacyjnej i prawem do obecności osoby bliskiej, 

 zbieranie swoich wewnętrznych ankiet ewaluacyjnych wśród pacjentem oddziału położniczo-

ginekologicznego. 

 

 

Ustalenia płynące ze spotkania (poza wyżej wspomnianymi wnioskami): 

 pracownicy szpitala będą zachęcać do wypełniania ankiet fundacji oraz raz na około pół roku 

prosić o raport z nich, by monitorować zmiany, 

 możliwa jest pomoc fundacji w postaci pism poparcia (np. w kwestii przyszpitalnej poradni 

laktacyjnej). 

 

Całe spotkanie przebiegało w spokojnej atmosferze, obu stronom zależało na dialogu i spokojnym 

przedstawieniu swoich racji. Strony mają pozostać w kontakcie. 

 


