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W odpowiedzi na pismo Biura Rzecznika Praw pacjenta wyjaśniam co następuje: 

ad.l-Aktualnie w WszZ w Koninie są organizowane porody rodzinne

-osoba towarzysząca,jak również pacjentka do porodu mają wykonany test antygenowy na obecność 
SARS COV-2

-osoba towarzysząca otrzymuje strój ochronny(fartuch,mackę buty gumowe,rękawiczki lateksowe)

ad.2-Szpital zaprzestał realizacji porodów rodzinnych kilka tygodni temu,gdy skala zachorowań na 
5ARS-CGV-2 w kraju uległa drastycznemu zwiększeniu.Kierowała nami troska o wszystkie rodzące,nie 
tylko te z osobami towarzyszącymi.Działania te były uzgadniane z epidemiologiem szpitala,których 
opinia miała wpływ na czasowe zaprzestanie realizacji porodów rodzinnych.

-Mimo,że WszZ w Koninie dysponuje oddzielnymi pojedyńczymi salami z oddzielnymi węzłami 
sanitarnymi to dotarcie do tych sal przebiega drogą przez cały oddział położniczy,po którym 
przemieszczają się pacjentki po porodach co stanowi dodatkowe ryzyko zagrożenia 
epidemiologicznego.

-W szpitalu miały miejsce porody zakażonych pacjentek SARS-2,których po zdiagnozowaniu nie 
można było przekazać do tzw.Szpitali Covidovych,bo były w trakcie porodu.

-Dochodziło do kontaktu personelu z zakażonymi rodzącymi. U 5 lekarzy ginekologów-położników 
wykryto SARS COV-2 ,przebywali na kwarantannie i leczeniu,testy pozytywne wykryto również,u 
kilkunastu położnych.

-Szpital wcześniej, ale już podczas epidemii realizował z przerwami porody rodzinne na zasadach 
określonych wyżej. Procedury te spowodowane były kolejnymi falami zakażeń przybierającymi na 
sile i były wynikiem analizy zagrożeń przeprowadzonej przez kierownika oddziału w porozumieniu z 
pielęgniarką epidemiologiczną oraz Dyrekcje Szpitala.
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-Szpital nie dysponuje zaleceniami lub opinią Konsultanta Wojewódzkiego w sprawie organizacji 
porodów rodzinnych.

Naszą intencją jest,aby porodów rodzinnych było jak najwięcej, ale w bezpiecznych warunkach,które 
staramy się zapewnić.
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