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Wniosek 
o wprowadzenie zmian i podjęcie działań

Na podstawie art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst
jednolity DZ.U. z 2013 r.,  poz. 267 z późn. zm.),  dalej “KPA” składam w imieniu Fundacji  Rodzić po
Ludzku z siedzibą w Warszawie wniosek o:

a. przeprowadzenie wewnętrznej kontroli w następujących obszarach:

• przestrzegania  przez  personel  oddziału  ginekologiczno-położniczego  praw pacjenta,  ze  szczególnym

uwzględnieniem praw związanych z szacunkiem i godnością kobiet, prawa do informacji, prawa do

wyrażania zgody na udzielanie świadczeń medycznych; 

• przestrzegania  standardów w zakresie  karmienia  piersią określonych  w Rozporządzeniu  Ministra

Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (dalej:
“Standard”);

• realizacji zaleceń WHO i Ministerstwa Zdrowia dotyczących wyłącznego karmienia piersią noworodka
od momentu jego urodzenia i rozpoczęcia karmienia nie później niż pierwszej godzinie jego życia;

• przestrzegania  przepisów  Standardu  w  zakresie  nieprzerwanego,  dwugodzinnego  kontaktu  matki

i dziecka „skóra do skóry” po narodzinach i pomoc w przystawieniu noworodka do piersi; 



b. przekazanie Fundacji informacji dotyczących przyczyn zaistniałych wydarzeń w Państwa
Szpitalu:

• zachowań niosących znamiona przemocy słownej (wyśmiewanie, krzyczenie,  komentowanie wyglądu)
powodujących naruszenie art. 47 Konstytucji RP, art. 20 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta;

• braku wystarczającego wsparcia laktacji, co prowadzi do naruszenia rozdziału XII Postępowanie w IV
okresie porodu ust. 1 pkt 5 Standardu oraz rozdziału XIII ust. 1 pkt 5 lit. ci ust. 3 Standardu;

• wysokiego odsetka noworodków dokarmianych mieszanką mlekozastępcza;

• braku przekazywania informacji pacjentkom o ich przebiegu porodu, stanie zdrowia ich czy dziecka,
niedostatecznym informowaniu kobiet  o tym, kto sprawuje nad nimi opiekę,  o sposobach karmienia
noworodka, o zabiegach wykonywanych przy dziecku; 

• łamania Standardu w zakresie dwugodzinnego, nieprzerwanego kontaktu matki z dzieckiem zaraz po
narodzinach;

c. przeprowadzenie  wewnętrznych  szkoleń  uwzględniających  przepisy  prawa  regulujące
opiekę okołoporodową w Polsce, w tym:

• Rozporządzeniu  Ministra  Zdrowia  z  dnia  16  sierpnia  2018 r.  w  sprawie  standardu organizacyjnego
opieki  okołoporodowej,  ustawy  o  prawach  pacjenta  i  Rzeczniku  Praw  Pacjenta  oraz  standardów
medycznych Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego w
zakresie opieki okołoporodowej i laktacji;

• szkoleń  z  obszaru  umiejętności  miękkich,  tj.  komunikacja  z  pacjentami,  radzenia  sobie  ze  stresem,
przeciwdziałania  wypaleniu  zawodowemu,  zapobiegania  braku  szacunku  i nadużyć  w opiece
okołoporodowej;

• szkoleń z zakresu laktacji z elementami komunikacji;

d. zapewnienie  warunków  prawidłowej  laktacji  i  odżywiania  noworodka  na  oddziale
położniczym,  zgodnie  z  wymogami  nowego  standardu  organizacyjnego  opieki
okołoporodowej;

e. zapewnienie  personelowi  medycznemu  dostępu  do  wsparcia  psychologicznego,
korzystania ze stałej superwizji;

f. wystosowanie  apelu  lub  innej  formy  zwrócenia  uwagi  personelu  medycznego  (np.
materiały, broszury typu handout) na kwestie związane z komunikacją z pacjentami;
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g. stworzenie własnego systemu zbierania informacji  od pacjentek, ale co ważne również
personelu  placówki,  który  przewidywałby  możliwość  zapewnienia  bezpieczeństwa
osobom sygnalizującym nieprawidłowości lub wręcz zapewnienia im anonimowości;

h. przeprowadzenie  kontroli,  badania  lub  innej  formy  analizy  stosowanych  w  szpitalu
przyczyn procedur częstego podawania noworodkom mieszanki mlekozastępczej, często
bez wiedzy lub wbrew woli matki;

i. podjęcia  decyzji  o  ewentualnych,  skonkretyzowanych  działaniach  prewencyjnych  tj.
mających na celu zmianę praktyk i docelowo ich statystyk, w całości lub części w ww.
zakresie,  lub służących  dalszemu  badaniu  przyczyn,  zasadności  i  dopuszczalności  ww.
praktyk.

Zgodnie z art. 237 § 1 KPA mają Państwo obowiązek odpowiedzieć na wniosek bez zbędnej zwłoki, nie
później jednak niż w ciągu miesiąca.

Uzasadnienie

I. Część ogólna

1. Pragniemy podkreślić, że Fundacja Rodzić po Ludzku jest organizacją pozarządową, której celem jest
m.in.  poprawa  jakości  opieki  okołoporodowej  w  Polsce.  Jednym  z  naszych  priorytetów  jest
monitorowanie przestrzegania prawa w placówkach położniczych.

2. W najnowszym raporcie Fundacji  “Opieka okołoporodowa w Polsce w świetle doświadczeń kobiet”
przedstawione zostały informacje  na temat aktualnej  sytuacji  w opiece okołoporodowej w Polsce w
oparciu o informacje zebrane od blisko 10 tys. kobiet, które urodziły w ostatnich latach. Zagadnieniem,
które  w  sposób  szczególny  starano  się  pogłębić  w  zrealizowanym  badaniu  była  relacja  personel
medyczny - kobieta. W trakcie monitoringu realizowanego od lutego 2018 r. zostało zebranych blisko 50

tys. ankiet, w tym 251 ankiet dotyczących opieki okołoporodowej w Państwa placówce wypełnionych

przez  kobiety,  które  urodziły  w latach  2017-2019.  Analiza  wyników ankiet  oraz  zawartych  w nich
wypowiedzi  otwartych (komentarzy), a także zgłoszenia indywidualne od kobiet,  stały się powodem
złożenia niniejszego wniosku do Państwa placówki, co omówiliśmy w dalszych punktach wniosku.

3. Nadrzędnym celem w działaniach Fundacji  jest  ochrona i  polepszenie  realizacji  zadania  stawianego
przez art.  63 ust.  3 Konstytucji,  tj.  zapewniania szczególnej  opieki  zdrowotnej  dzieciom i  kobietom
ciężarnym przez władze publiczne.  Z perspektywy Fundacji  prócz praw pacjenta, tę ochronę władze
chciały zabezpieczyć wprowadzając Standard. Kontrola obywatelska Fundacji realizacji tych zasad przez
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jednostki uczestniczące w świadczeniu usług medycznych kobietom ciężarnym służy więc, w ocenie
Fundacji, interesowi publicznemu dekodowanemu na poziomie w/w normy konstytucyjnej.

4. Wybrane komentarze, będące podstawą wniosku, stanowią załącznik do niniejszego pisma.

5. Fundacja nie przesądza, że opisane w komentarzach stany faktyczne lub opinie miały faktycznie miejsce
lub są w związku z tym zasadne. Niemniej chcemy zwrócić uwagę, że brak możliwości weryfikacji
anonimowych  sygnałów  jest  elementem  swoistym  dla  nich,  lecz  nie  powinien  być  powodem  ich
odrzucenia.  Poza tym szpitale,  jako jednostki  których dotyczą te sygnały,  mają  większe możliwości
zbadania  ich  zasadności  np.  poprzez  przeprowadzenie  wewnętrznych  kontroli  lub  postępowań
wyjaśniających. Jednakże Fundacja podkreśla, że prowadzony monitoring, w tym  system dodawania
komentarzy i opinii  został tak przygotowany, aby wykluczyć ewentualny automatyzm dodawania ich
treści.  Co  do  zasady  dodawanie  swoich  opinii  wymaga  poświęcenia  czasu  oraz  przygotowania
odpowiedzi.

6. Załączone komentarze i  odpowiedzi  stanowią przykłady i  powinny być traktowane jako sygnały do
podjęcia działań prewencyjnych lub wyjaśniających (kontrolnych) w ramach jednostki. Mogą być też
materiałem  pomocnym  do  rekonstrukcji  perspektywy  pacjentek  i ich  percepcji  ewentualnych
niewłaściwych zachowań personelu również w ramach potrzeb szkoleniowych wewnątrz placówki.

II. Część szczegółowa - potencjalne naruszenia

1. Na wstępie trzeba podkreślić,  że wszystkie ewentualne zachowania opisywane w komentarzach mają
jeden wspólny mianownik - jest nim godny poród jako prawo kobiet rodzących, potencjalnie narażone w
mniejszym lub większym stopniu na ich łamanie.  Prawa pacjenta jako prawa człowieka mają swoje
źródło  właśnie  w  przyrodzonej  i niezbywalnej  godności  istoty  ludzkiej.  Prawo  do  świadczeń
zdrowotnych,  w tym w trakcie  porodu,  poszanowania  godności  i  intymności,  informacji,  tajemnicy,
wyrażania zgody na zabiegi. Wszystko razem rozbudowane o tzw. standard okołoporodowy - buduje
system prawny ochrony godności rodzącej kobiety i rodzącego się dziecka w tym szczególnym okresie,
w którym są tak zależni  od opieki  ludzi  w ich otoczeniu - najczęściej  personelu medycznego danej
placówki ochrony zdrowia. Warto podkreślić, że choć samo świadczenie medyczne od strony czystej
wiedzy  i  sztuki  jego  wykonywania  to  warunek  sine  qua  non dla  jakiejkolwiek  pozytywnej  oceny
przebiegu opieki medycznej, to zachowanie całego kompleksu praw pacjentki i standardów wprost nie
odnoszących się do  stricte sztuki medycznej - również stanowi ważny element oceny i wykonywania
świadczeń medycznych zgodnie z należytą starannością.

2. Wskazujemy,  iż  na  pytania  dotyczące  respektowania  praw  pacjenta,  w  tym  prawa  do
intymności,  prawa  do  informacji,  wyrażania  świadomej  zgody,  komunikacji  z  kobietą

zostały udzielone następujące odpowiedzi:
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Czy w szpitalu czuła się Pani wystarczająco poinformowana o:

Czy udzielono Pani informacji na temat dostępnych w szpitalu metod łagodzenia bólu? (np. 

masaż, piłka, wanna/prysznic, dolargan, znieczulenie zewnątrzoponowe, gaz) 
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Czy pytano Panią o zgodę na: 

Czy zapytano Panią o zgodę na wywołanie porodu?

Czy pytano Panią o zgodę na ten zabieg (kroplówkę z oksytocyną)?
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Czy przed wykonaniem badania wewnętrznego ktoś z personelu pytał Panią o zgodę?

Czy podczas porodu miała Pani nacinane krocze?
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Proszę przypomnieć sobie w jaki sposób personel rozmawiał z Panią. Czy ma Pani poczucie, że

w czasie pobytu w szpitalu, ktoś z personelu:

Czy ma Pani poczucie, że jakaś czynność w szpitalu została wykonana:
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Z  jakiego  powodu  miała  Pani  poczucie,  że  personel  nie  zadbał  o  Pani  prywatność  czy

intymność? 

Czy w czasie obchodu, badań lekarskich uszanowano Pani intymność?
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Dlaczego  ma  Pani  poczucie,  że  nie  uszanowano  Pani  intymności  w czasie  obchodu,  badań

lekarskich? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

Czy ktoś z personelu omówił z Panią plan porodu?
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Czy w szpitalu zdarzyła się Pani  któraś z  poniższych sytuacji  (proszę zaznaczyć  wszystkie

sytuacje, które się Pani zdarzyły)?

W myśl art. 30 Konstytucji RP godność stanowi źródło wolności praw człowieka i obywatela. Jest

ona  nienaruszalna,  a  jej  poszanowanie  i  ochrona  stanowi  obowiązek władz  publicznych.  Poszanowanie
prawa  do  godności  zobowiązuje  personel  medyczny  do  odnoszenia  się  z szacunkiem  do  pacjentek  bez
względu na jego wiek,  płeć  czy wykształcenie.  Rodząca powinna być traktowana podmiotowo,  aby nie
uwłaczać jej godności. Takie traktowanie umożliwia dokonywanie wyboru oraz samodzielne podejmowanie
decyzji przez kobietę. 

Ewentualne zachowania noszące znamiona przemocy słownej lub fizycznej stanowią potencjalne naruszenie

prawa pacjentek do poszanowania godności i intymności (zgodnie z regulacją cz. VI ust. 1 oraz ust.

2 Standardu w zw. z art. 8 oraz 20 ust. 1 i 22 ust. 1 ustawy) oraz prawa do bycia wolnym od tortur oraz
nieludzkiego  bądź  poniżającego  traktowania (zgodnie  z art.  3  i  5  Konwencji  o  Ochronie  Praw

Człowieka i Podstawowych Wolności).

Natomiast  zachowania  odbierane  jako  niekulturalne,  chłodne,  niesympatyczne,  agresywne,  np.:  krzyk,
nierespektowanie  lub  zaprzeczanie  odczuciom  pacjentki,  sformułowanie  infantylne  czy  też  „swojskie”,
komentowanie wyglądu, wypowiedzi, pytań, planu porodu, wprowadzanie bez zgody pacjentki osób trzecich
np. studentów, brak pytania o potrzeby i oczekiwania, brak wsparcia - niezależnie od subiektywizmu ich

oceny  -  stanowią  potencjalne  naruszenie  prawa  pacjentek  do  poszanowania  godności  i
intymności (zgodnie z regulacją cz. VI ust. 2 pkt 3 Standardu w zw. z art. 8 oraz 20 ust. 1 i 22 ust. 1 i 2

ustawy).
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Sąd Najwyższy w Wyroku z dnia 18 stycznia 2013,  IV CSK 431/12 wskazał:  „Z obowiązkami lekarza
dotyczącymi samego procesu leczenia wiąże się integralnie obowiązek udzielenia odpowiedniej informacji.
Prawidłowe wypełnienie obowiązku poinformowania jest konieczną przesłanką wyrażenia przez pacjenta
prawnie wiążącej zgody na ustalone leczenie (określanej mianem zgody "objaśnionej", "poinformowanej"
lub  "uświadomionej"),  a  bezskuteczność  zgody  spowodowana  nieudzieleniem  właściwej  informacji
przesądza  o  bezprawności  działania  lekarza.  Celem spoczywającego  na  lekarzu  obowiązku  wyjaśnienia
pacjentowi skutków zabiegu operacyjnego jest, by pacjent podejmował decyzję o wyrażeniu zgody na zabieg
z pełną świadomością tego, na co się godzi i  czego, w tym jakich powikłań, może się spodziewać (por.
wyrok  Sądu  Najwyższego  z  dnia  20  listopada  1979  r.,  IV  CR  389/79,  OSNC  1980,  Nr  4,  poz.  81).
Obowiązek informacji uregulowany w art. 31 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty obejmuje
normalne,  przewidywalne,  choćby  nawet  występujące  rzadko,  ale  niedające  się  wykluczyć,  następstwa
zabiegu operacyjnego, zwłaszcza gdy mają one niebezpieczny dla życia lub zdrowia charakter; nie oznacza
to,  by  informacja  miała  zawierać  wszystkie  możliwe  następstwa  zabiegu,  nawet  nietypowe  i  nieobjęte
normalnym ryzykiem podejmowanego zabiegu, które mogą wystąpić w szczególnych wypadkach powikłań
(por. m.in. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 28 września 1999 r., II CKN 511/98, niepublikowany, z dnia 9
listopada 2007 r., V CSK 220/07, niepublikowany i z dnia 3 grudnia 2009 r., II CSK 337/09, P. i M. 2012, nr
2).”.

Zachowania  sprowadzające  się  do  braku  odpowiedzi,  lub  braku  inicjatywy  ze  strony  personelu  w
przekazywaniu informacji pacjentkom o stanie zdrowia, planowanych działaniach, zabiegach, przystąpieniu
do badania wewnętrznego, sposobach wzywania pomocy, sposobach łagodzenia bólu, na temat sposobów

karmienia noworodka etc. stanowią potencjalne naruszenie prawa pacjentek do informacji (zgodnie z

regulacją art. 9 ust. 1 i art. 12 ustawy oraz cz. VI ust. 2 pkt 6 i 7, cz. VII ust. 2, cz. XII ust. 1 pkt 5, cz. XIII
ust. 3 pkt 1 i 2 Standardu). Prawo do informowania ma charakter fundamentalny i wiążę się bezpośrednio z
poszanowaniem godności.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 Konstytucji RP „Każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą.”.
Sąd Najwyższy (postanowienie z 27 października 2005, III CK 155/05) wskazał:  ”... w demokratycznym
państwie prawnym wolność jest chroniona w sposób szczególny, w tym także wolność życia prywatnego
oraz autonomia dokonywanych wyborów. Wolność jest także jedną z fundamentalnych zasad współczesnej
doktryny praw człowieka (por. art. 17 ust. 1 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych,
Dz.  U.  z  1977  r.  Nr  38,  poz.  167,  oraz  art.  8  Europejskiej  Konwencji  o  ochronie  praw  człowieka  i
podstawowych  wolności,  Dz.  U.  z  1992 r.  Nr  85,  poz.  427),  w związku  z  czym również  Konstytucja
powierza ją specjalnej opiece państwa, zapewniając każdemu wolność i nietykalność osobistą oraz chroniąc
życie prywatne, rodzinne, cześć, dobre imię oraz prawo o decydowaniu o swoim życiu osobistym (art. 41
ust. 1 i art. 47 Konstytucji). Jednym z przejawów autonomii jednostki i swobody dokonywanych przez nią
wyborów jest prawo do decydowania o samym sobie, w tym do wyboru metody leczenia.”.

Jednym  z  przejawów wolności  jednostki  jest  również  wyrażone  w  art.  47  Konstytucji  RP  prawo  do
prywatności. Przepis ten gwarantuje każdemu prawo do ochrony prawnej życia prywatnego. Artykuł 47

Konstytucji RP w zakresie prawa do poszanowania życia prywatnego jest repliką art. 8 EKPC. Jak zauważył

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, pojęcie życia prywatnego jest m.in. prawo do decyzji
w sprawie zgody na określony zabieg medyczny.  Zachowania w zakresie nierespektowania prawa

pacjentek  do  zgody  na  dokonywane  zabiegi  w  tym  udziału  w  podejmowanych  decyzjach  -  stanowią
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potencjalne naruszenie prawa pacjentek do wyrażania zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych (zgodnie
z regulacją art. 15 i 16 ustawy oraz cz. VI ust. 2 pkt. 6 Standardu).

Powyższe również wskazuje na naruszenie art. 16 ustawy oraz VI ust. 2 pkt. 6 Standardu.

Przykładowe komentarze i odpowiedzi na pytania z ankiety wskazują na możliwość zaistnienia zdarzeń z
powyższego zakresu  (w szczególności  w obszarze  informowania  oraz  w zakresie  doradztwa i  wsparcia
laktacyjnego). Warto podkreślić, że na aspekt złej opieki z zakresu doradztwa laktacyjnego, zwracało uwagę
bardzo dużo kobiet.
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3. Z pytań dotyczących wsparcia kobiet w zakresie laktacji uzyskane zostały następujące odpowiedzi:

Jak  ocenia  Pani  wsparcie  w  zakresie  karmienia  piersią  (1  to  ocena  niedostateczna  -  brak

wsparcia, 5 - bardzo dobre wsparcie)

Czy wspierano Panią w pierwszym przystawieniu dziecka do piersi na sali porodowej?
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Czy personel oddziału położniczego pomagał i uczył Panią, jak karmić dziecko piersią?

Czy w szpitalu podawano Pani dziecku mieszankę (mleko modyfikowane)?
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Czy w szpitalu czuła się Pani wystarczająco poinformowana o: 

Czy na oddziale była możliwość skorzystania z usług doradcy laktacyjnego?

Czy pytano Panią o zgodę na: 
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Do czego czuła się Pani zmuszana podczas pobytu w szpitalu?
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Czy w szpitalu zdarzyła się Pani któraś z poniższych sytuacji (proszę zaznaczyć wszystkie 

sytuacje, które się Pani zdarzyły)?
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Wskazane przez kobiety odpowiedzi stanowią potencjalne naruszenie Standardu - cz. XIII, pkt 3.

Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia noworodka. W literaturze naukowej znajdujemy coraz
więcej dowodów na skuteczność mleka kobiecego w zapobieganiu wielu chorobom, zarówno u żywionego
nim  dziecka,  jak  też  u  matki  karmiącej.  Badania  wskazują  na  protekcyjny  efekt  karmienia  piersią  w
zapobieganiu  otyłości  w  wieku  dziecięcym  oraz  pozytywny  wpływ  karmienia  piersią  na  rozwój
intelektualny, a także na ochronne działanie karmienia piersią w takich schorzeniach u kobiet jak choroby
układu sercowo-naczyniowego, cukrzyca typu II, nadciśnienie, osteoporoza (po okresie menopauzy) oraz
niektóre choroby nowotworowe. Jednym z zadań Standardu Opieki Okołoporodowej jest ochrona i wsparcie
karmienia piersią. Do obowiązków personelu medycznego w szpitalu należy: pomoc kobiecie w rozpoczęciu
karmienia  piersią,  dostarczanie  matce  wyczerpujących  informacji  na  temat  korzyści  i  metod  karmienia
piersią  oraz  postępowania  w  okresie  całego  karmienia,  pokazanie  matce  jak  karmić  piersią  oraz  jak
podtrzymać laktację, nawet jak będzie oddzielona od swojego dziecka.

Jak  wskazują  wyniki  ankiet  wypełnionych  przez  kobiety  ten  obszar  działań  organizacji  opieki
okołoporodowej w Państwa szpitalu jest jednych z tych, które wymagają dużych zmian i  natychmiastowych
działań, również w ramach szkolenia personelu medycznego sprawującego bezpośrednią opiekę nad kobietą

i  noworodkiem.  Z  wypełnionych  ankiet  wynika,  że  100%  kobiet  chciało  karmić  piersią  po
narodzinach dziecka. 36% kobiet ankietowanych zaznaczyła, że nie otrzymało potrzebnego wsparcia w

karmieniu piersią od personelu, 17% nie otrzymało wsparcia laktacyjnego przy nawale i bólu brodawek. 

Znaczna  część  respondentek  nie  była  zadowolona  z opieki  laktacyjnej  w  czasie  pobytu  na  oddziale.
Najwięcej słów krytyki płynęło od kobiet, które potrzebowały wsparcia laktacyjnego i go nie otrzymały lub
same musiały o tę pomoc prosić. 

Ogromnym problemem w tym szpitalu jest nagminne podawanie mieszanki mlekozastępczej.  67% dzieci
było dokarmianych mlekiem modyfikowanym. Znaczna część kobiet wskazała na podanie mieszanki bez ich
wiedzy i zgody (34%). Mieszanka była podawana z tzw. wskazań medycznych 10% lub na prośbę samych
kobiet 40%. Szczególnie należy się przyjrzeć sytuacji, w której to kobieta prosi o  dokarmianie noworodka, a
nie o pomoc w zakresie poprawy czy nauki przystawiania go do piersi i karmienia swoim mlekiem.
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4. Wskazujemy, iż na pytania dotyczące kontaktu matki z dzieckiem zaraz po narodzinach zostały
udzielone następujące odpowiedzi:

Czy zaraz po porodzie nagie dziecko zostało położone na Pani nagich piersiach/brzuchu 

(kontakt "skóra do skóry")?
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Jak długo trwał kontakt „skóra do skóry"?

Dlaczego kontakt "skóra do skóry" trwał krótko? 
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Gdzie się odbywała ocena dziecka w skali Apgar?

Wskazane przez kobiety odpowiedzi stanowią potencjalne naruszenia Standardu – cz. XIII, pkt.  8.

Kontakt skóra do skóry zgodny ze Standardem powinien trwać 2 godziny po porodzie i nie być przerywany.
Na podstawie zebranych ankiet wynika, że ten zapis Rozporządzenia Ministra Zdrowia nie jest respektowany
w Państwa placówce - 74% kobiet stwierdziło, że kontakt był krótki, do 30 minut. 73% kobiet, które miały
krótki kontakt z dzieckiem skóra do skóry stwierdziło, że kontakt ten został przerwany ponieważ dziecko
musiało zostać zważone/zmierzone, a 38% dlatego że musiało zostać ubrane. 

Tym samym zwracamy się z  prośbą o dokładne przyjrzenie  się stosowanym praktykom w tym
zakresie, dokształcenie personelu medycznego, jeżeli nie posiada on aktualnej wiedzy na temat tak
ważny, jak pierwszy kontakt  matki  i  dziecka  po narodzinach.  Zdajemy sobie sprawę, iż  pewne
sytuacje, takie jak zagrożenie zdrowia, czy życia matki lub noworodka mogą ten kontakt skrócić,
ale odwołując się do opinii  kobiet  rodzących w Państwa szpitalu wzięliśmy pod uwagę tylko i
wyłącznie sytuacje fizjologiczne, w których kontakt nie powinien zostać niczym zakłócony.

5. Żadna kobieta nie powinna doświadczać w szpitalu łamania prawa, nadużywania władzy, szczególnie w
sytuacjach,  w których oczekuje pomocy i  wsparcia  ze  strony personelu medycznego.  Chociaż  część
kobiet  pozytywnie ocenia  zachowanie  personelu,  postawę i  komunikację,  przekazywanie  informacji,
okazywanie szacunku, dbanie o prywatność i intymność, 

to  z  analizy  danych  wynika,  że  część  kobiet  doświadczyło  nadużyć  związanych  z  zachowaniem
personelu lub niedopełnieniem wszystkich procedur. Z wynikami ankiet w innych obszarach mogą się
Państwo zapoznać na naszym portalu: https://ankieta.rodzicpoludzku.pl/prezentacja/170.
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Czy gdyby miała Pani rodzić jeszcze raz, wybrałaby Pani ten szpital ponownie?

Czy w Pani odczuciu podczas pobytu w szpitalu zostało złamane któreś z Pani praw?

Czy napisała Pani skargę w tej sprawie (np: do dyrekcji szpitala, samorządu lekarskiego lub

pielęgniarsko-położniczego, Rzecznika Praw Pacjenta)?
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Czy w trakcie Pani pobytu w szpitalu personel się przedstawiał? 

Tylko 58% kobiet wypełniających ankietę wybrałoby Państwa szpital ponownie gdyby miały rodzić
raz jeszcze,  średnia ocena jakości  opieki  została  oceniana na 3,67 na 5 pkt.  Jednocześnie 21%
badanych uznało, że podczas pobytu w szpitalu zostało złamane jakieś ich prawo, a 29% kobiet nie
potrafiło stwierdzić, czy doszło do naruszenia prawa. Jedynie 4 kobiety złożyły skargę na 53, które
uznały, że naruszono ich prawa podczas pobytu w Państwa szpitalu. Może to wynikać z niewiedzy
kobiet  o  obowiązujących  przepisach  oraz  światowych  standardach  opieki,  niewiedzy  na  temat
możliwości  złożenia  skargi,  z  lęku  przed  konsekwencjami  w  momencie  złożenia  skargi,  z
międzypokoleniowego  przekazu  na  temat  porodów i  traktowania  kobiet  w  polskich  szpitalach.
Powodem może być również niewiedza na temat tego na kogo konkretnie można złożyć skargę -
ponad 80% kobiet wskazało, że personel podczas pobytu w szpitalu w ogóle się nie przedstawiał,
robił to rzadko albo czasami. To pokazuje, jak wielką pracę ma do wykonania zarówno personel
medyczny w zakresie rozumienia praw człowieka i wolności od nadużyć i przemocy, jak i samo
społeczeństwo w zakresie rozumienia swoich praw i wolności.

6. Zdajemy  sobie  sprawę  z  obciążającego  charakteru  pracy  wykonywanej  przez  personel
medyczny i  skali  odpowiedzialności.  Dlatego też sugerujemy szkolenia dotyczące wiedzy w
zakresu laktacji  lub warsztaty w zakresie umiejętności miękkich i radzenia sobie ze stresem.
Być  może  warto  rozważyć  wdrożenie  możliwości  stałej  superwizji  lub  wsparcia
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psychologicznego  wobec  personelu  medycznego.  Spośród  postulowanych  we  wniosku
rozwiązań  szczególnie  trudnym  w implementacji,  ale  wartym  rozważenia  wydaje  się  nam
wewnętrzny  system  zgłaszania  nieprawidłowości  dostępny  zarówno  dla  pacjentek  jak
i personelu. Taki system musiałby jednak zabezpieczać możliwość zachowania anonimowości,
w szczególności zaś bezpieczeństwa prawnego dla ewentualnych pracowników. 

Niezależnie od rozważań co do konkretnych rozwiązań, warto wskazać,  że nasze propozycje są
dwukierunkowe.  Propozycje  z  lit.  a,  b,  i  to  klasyczne  działania  nakierowane  na  wykrywanie
skonkretyzowanych  zdarzeń,  choć  oczywiście  ich  statystyka  może  być  asumptem  do  działań
prewencyjnych, jako bazująca na refleksji  o zjawiskach. Trzeba też pamiętać,  że nieuchronność
reakcji na nieprawidłowości jest również formą prewencji. Propozycje z lit. c petitum to propozycje
w zakresie edukacji, wsparcia w rozwoju zawodowym - ogólnie działań prewencyjnych. 

Pozostając w przekonaniu, iż obie instytucje łączy zbieżność celów i idei, sprowadzających się do
dbania o interes pacjentek i jak najlepsze przebycie przez nie okresu ciąży, porodu i połogu, przy
zachowaniu ich praw i  ciągłym polepszaniu standardów opieki,  mamy nadzieję,  na przydatność
zebranego  materiału  dla  Państwa  praktyki,  przeprowadzenia  wszystkich  lub  niektórych  z
proponowanych rozwiązań, jak i zainteresowania zapoznaniem się i analizą raportu głównego oraz
zebranych materiałów (odpowiedzi) z ankiet z opieki w Państwa szpitalu.

Z poważaniem,
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Załącznik nr 1

Wybrane komentarze kobiet, które urodziły w latach 2017-2019 związane z pobytem w Państwa placówce
(pisownia  oryginalna),  zebrane  w  anonimowej  ankiecie  Fundacji  Rodzić  po  Ludzku,  zamieszczonej  na
stronie ankieta.rodzicpoludzku.pl:

I. Co takiego wydarzyło się na izbie przyjęć, na co nie wyraziła Pani zgody lub naruszyło Pani
poczucie bezpieczeństwa?

Treść odpowiedzi:

• Przebito pęcherz płodów bez pytania

• Zwrócono  mi  uwagę  bym nie  czytała  dokumentów  które  mi  podawano,  tylko  żebym od  razu  je
podpisała

• Żart  "  chyba  pani  oszukuje  ze  boli  ten  brzuch",  po  badaniu  zostałam przeniesiona  od  razu  na
porodówkę

• Położne  powiedziały  mi,  że  przyjmują  mnie  na  patologię  ciąży,  choć  chwilę  wcześniej  z  moją
ginekolog uzgodniłam, że decydujemy się na wywołanie porodu ze względu na przekroczony termin
porodu.

• Szpital  miejski  chciał  mnie  odesłać  do  Szpitala  Wojewódzkiego  rzekomo  z  braku  miejsc  na
patologii.Jak chciałam od Szpitala to na piśmie to ordynator zdecydował ze mnie jednak przyjmą na
porodowke rozwarcie4.5cm.Uwazam że był to niepotrzebny stres.

• Do szpitala zgłosiłam się na drugi  dzień po odpłynieciu wód plodowych ale bez akcji  porodowej
ponieważ żaden skurcz nie wystąpił. Na izbie przyjęć lekarz z pretensjami zapytał mnie (przez telefon
bo nawet nie raczył przyjść) po co w takim razie przyszłam skoro nie mam żadnego skurczu i czego na
litość boską od nich oczekuje?

• Nie zapewniono wywiadu z anerszjolog ani ginekolog. Podsunięto papiery jedynie do podpisania.
Mąż został wyrzucony , nie mógł być ze mną , dopiero po kłótni wszedł

• 1.Kazano z góry podpisać blankiet dokumentów do cesarki bez obecności lekarza

• Kazno podpisać wszystkie z góry dokumenty do cesarski a nie było lekarza, pielęgniarka była zła że
chce przeczytać cokolwiek i zadaje pytania. Mąż został bardzo brzydko potraktowany przez położna
( niska ciemne włosy do ramion) wręcz nakrżyczany i wypchany za drzwi !

• dokumenty z góry kazali podpisać na wszystko bez lekarza. Założyć wenfolon od razu i nikt nie miał
czasu na nic dla mnie

• kazano podpisać z góry na cesarkę plik dokumentów. Nie można było podjąć świadomej zgody na
zabieg. Nie było możliwości rozmowy i pytań. Pielęgniarka niemiła, arogancka nie przedstawiła się
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( myślałam że to jest lekarz). Od razu usiłowano założyć wenfoln na zapas ( poród miał być dzień
później !)

II. Proszę opisać sytuację, gdy personel używał niezrozumiałego języka.

Treść odpowiedzi:

• Zakłądając cewnik  Foleya,  nikt  nie  wytłumaczył  mi,  po  co ani  w jaki  sposób będzie  to  robione.
Wszystkiego musiałam się dopytać sama, doczytać w interncie po powrocie z gabinetu zabiegowego
na oddział. Ponadto nie zostały wyjaśnione mi następstwa założenia cewnika, tzn. co będzie dalej,
jeśli  spełni  swoją rolę bądź nie.  Na tym etapie nie poinformowano mnie  także o tym,  że  na sali
porodowej będzie podana oksytocyna itp.

• Pediatra  która  tłumaczyła  w  jakim  celu  sa  badnia  krwi  u  dziecka  i  jakie  parametry  krwi  będą
sprawdzane i po co?

• Gdy prosiłam o informację  na temat  Wit.k  przeniesiono mi  ulotkę  wydrukowaną z  Internetu,  nie
tłumacząc niczego

• Kiedy  pytałam  z  czym  wiąże  się  wynik  mojego  dziecka,  odpowiedź  była  bardzo
ogolnikowa ,niedokładna,  językiem typowo lekarskim,  na  moje  pytania  co  to  oznacza.dla mojego
dziecka lekarz nie potrafił odpowiedzieć jasno.

• Miałam CC i założone staplery i nie wiedziałam co to jest.

• W powikłaniach po cięciu

• W trakcie próby porodu siłami natury personel poinformował mnie,  że szykuje mnie na cięcie ze
względu na decelerację. Nie miałam wtedy pojęcia, co to znaczy.

• Niezrozumiałe  terminy  medyczne.  Gdy  poprosiłam  o  wyjaśnienie  to  odpowiedziami  mi  żebym
zrozumiała. Nie pamiętam dokładnie o co chodziło.

• Mówił w języku lekarskim w którym dużo rzeczy nie rozumiałam

• Jestem osobą nieslyszaca i razily mnie sytuacje ze wpada do sali pielęgniarka z jakimś komunikatem i
wychodzi . nie miałam możliwości dowiedzieć się o co chodziło

• Używanie specjalistycznych określeń

• Podczas porodu położna zamiast powiedzieć mi jak mam rodzić krzyczała z daleka to sobie rodz to
był nasz pierwszy poród i tylko mój partner próbował mi pomóc.

• Kiedy bylam infoemowana o stanie zdrowia dziecka
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• Lekarz na obchodzie wypowiadał nazwy leków nie tłumaczył od czego one są. Dodatkowo między
sobą mówili nazwy medyczne dotyczące powikłań które były dla mnie nie zrozumiałe.

• Położna na zadawane pytania kazała szukać w internecie bo przecież jestem młoda

• dali dokumenty i masz podpisać wszystko z góry

• tu i tu podpisać ale to sie nie zdarza takie powikłania nie ma co tu czytać

• podmuch u dziecka

III. Proszę opisać sytuację, gdy personel podnosił głos/krzyczał na Panią.

Treść odpowiedzi:

• Ordynator jest pyszałkiem który nie widzi nic po za czubkiem własnego nosa i przeciwstawienie się
jego " teoriom" kończyło się podnoszeniem głosu

• Ordynator szpitala podniósł na mnie głos gdy przeczytal informację o tym iz nie wyrazilam zgody na
wykonanie cesarskiego cięcia. Po wyjasnieniu mu sytuacji,gdzie lekarz przyjmujacy mnie do porodu
kpil sobie ze mnie,nie widzial powodu do naglego ciecia i KAZAL mi podpisac odmowe - wyrazalam
się jasno,ze jezeli ciecie jest konieczne to chce je wykonac od razu,jezeli nie to chcę poczekać na
innych lekarzy ktorych znam z poprzednich porodów i mam do nich pelne zaufanie.

• Żądanie ode mnie podpisania dokumentów przed przeczytaniem ich.

• Lekarz w momencie zakładania cewnika podniesionym tonem powiedział "proszę leżeć spokojnie bo
będziemy sobie tak wojować, ja swoje Pani swoje, dziecko ma większą główkę i się zmieści "

• W sytuacji  kiedy chciałam dowiedzieć  się  o  wyniki  badań mojego.dziecka udałam się  do lekarza
pediatry po czym ten zrobił mi awanturę jakim prawem wchodzę do jego gabinetu, że moje dziecko
nie jest jedyne na tym oddziale, jakim prawem w ogóle mam czelność wchodzić do jej gabinetu . Na
koniec zostałam wyrzucona z gabinetu . Lekarz od początku do końca krzyczała na mnie.

• Podczas przystawiania dziecka do piersi

• Podczas zakładania cewnika. Lekarz i pielęgniarka zwracaly się do mnie po imieniu. Krzycząc żebym
się rozluznila bo połamane im wziernik. Cytuję "rozluznij się. No zaraz polamie mi wziernik!"

• Pielęgniarka Oddziału Neonatologicznego podczas próby pezystawiania dziecka do piersi

• Jak wypadlo mi bezprzewodowe urzadzenie do badania tętna dziecka

• Nie miałam wystarczająco pokarmu i dziecko było głodne i plakalo a pielęgniarki podniosła głos na
mnie krzycząc czego się najadlam
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• Podczas  kiedy  moje  dziecko leżało  pod lampami  i  było  bardzo  nie  spokojne i  Pani  pielęgniarka
twierdziła że moje dziecko jest głodne i pewnie wcale pokarmu nie mam

• Byla to gdy prosilam o pomoc, poniewaz moje dziecko plakalo nie wiedzialam dlaczego i musialam
nosic ja na rekach po cieciu cesarakim a nie moglam sie wyprostowac jeszcze a pielegniarka ona
oburzona ze to nie jest jej sprawa i zebym sobie poszla na oddzial z noworodkami. Ta pani ciagle byla
opryskliwa.

• Pod czas przebicia wód gdy nie zdążyłam wymienić wkładu ponieważ szybko namiekl i łóżko zalało to
panie położne krzyczały że nie będą.co chwilę.mi pościeli zmieniać bo.mam sobie wkłady zmieniać i
nie.pozwolily mi wstać aby sali nie zalewac

• Na oddziale neonatologicznym.

• Gdy prosiłam o KTG na izbie przyjęć,  usłyszałam, że powinnam udać się do przychodni (tak się
złożyło, że była akurat nieczynna).

• W trakcie badania ktg, jedna z Pań położnych przyszła i powiedziała podniesionym głosem, że żadne
skórze się nie zapisują i że ja oszukuję.

• Gdy czegoś nie usłyszałam a ta osoba się denerwowała ze nie wykonuję polecenia

• Pani polozna kiedy byłam w wannie zaczęła krzyczeć,że sobie sama urodze że może wyjść z sali na
mojego  partnera  krzyczała  po  co  Pan  tutaj  przyszedł  do  mnie  mówiła,że  dawno  nie  miała  tak
rozhisteryzowanej  pacjentki  nie będę pouczać jej  osoby z ponad 20 letnim doświadczeniem.Kiedy
prosiłam o cesarke bo czułam,że źle się dzieje Pani zaczęła,że sama sobie urodze

• Położna  z  patologii  traktowała  z  gry,  była  nieprzyjemna,  nie  miała  w  sobie  ani  trochę  empatii,
doprowadziła mnie do płaczu

• Przy wyjęciu balonika

• do męża ,, wyjść stąd natychmiast nie widzę powodu dla którego miałby Pan tu być ,, ( ciemne włosy
niska położna , włosy do ramion )

• ,, dawaj nie uciekaj tym tyłkiem od cewnika bo bedzie naprawdę bolało jak się napinasz i może się coś
uszkodzić,,- położna ,, Nie mam czasu już na to dziecko musze biec do porodu i zostawiła dziecko na
łóżku obok nie odłożyła, mogło spaść ,,- neonatolog ( wiek około 40 lat, brązowe włosy do ramion
okulary).

IV. Proszę opisać sytuację, gdy personel obrażał Panią. Jakie słowa/sformułowania personelu
uraziły Panią? Proszę wypisać wszystkie, które Pani pamięta.

Treść odpowiedzi:
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• To było moje 3 dziecko i większość niemiłych sytuacji miała miejsce na oddziale neonatologicznym,
jedna z pań pielęgniarek obrażała mnie kiedy prosiłam o mm dla córki (w drugiej dobie nie najadała
się mimo ciągłych przystawień), zostałam nazwana "gówniarą"(miałam 25 lat),  usłyszałam że nie
wiem  co  jest  dobre  dla  mojego  dziecka.  Na  koniec  pani  na  korytarzu  przy  innym  personelu  i
pacjentkach uniosła mi koszulkę i "zmacała" piersi dodając kilka uwag, których już dokładnie nie
pamiętam.

• Potrafiłaś rozłożyć nogi to i urodzić dasz radę A co mnie twoje skurcze

• " Czy Pani uważa, że Pani tu jest jedyna, że Pani dziecko tylko tu mam. Jak nie będę chciała.to.nie
przyjdę. Proszę.stad.wyjsc. Proszę wyjść!!! I nie zawracać.mi głowy. Ja mam cały oddział nie tylko
Pani dziecko . A nie będziecie tak przychodzić wszystkie po kolei" Pani doktor cały czas krzyczała na
mnie. Nie dała mi dość do słowa.

• Położne zmuszały do karmienia piersią,co chwile przychodzily i ochrzanialy dlaczego nie karmie,nie
pytajac o samopoczucie i problemy w trakcie cesarki

• Zwracanie się do mnie po imieniu.

• Dla mnie jako mlodej mamy, ktora nie wiedziala jak sobie poradzic obrazliwe bylo to, ze 'co ze mnie
za  matka  skoro  nie  umiem  dziecka  nakarmic  piersia'  piersi  mialam  puste  a  sutki  strasznie
pokaleczone bo dziecko bylo glodne, pokarmu nie mialam i nie wiedzialam jak dobrze przystawic
dziecko.

• Żeby się nauczyć przewijać dziecko.

• Niech się pani wkońcu zamknie sama pani nie rodzi mamy wiele pacjentek i mamy ważne cesarki

• Na prośbę o pomoc przy dziecku "To matka nie potrafi się zająć własnym dzieckiem?" Na prośbę ojca
o pomoc w kangurowaniu po CC "To pana dziecko niech pan robi co chce"

• Zastępca  ordynatora  to  wredna  osoba  patrząca  na  pacjentów  z  pod  oka  i  mówiąca  niemiłe
komentarze.  Niemiłe  komentarze  pani  położnej  "pani  się  obraziła  że  rodzi"  itp.  Pani  położna na
pierwszej zmianie w ogóle się mną nie interesowała, miała pretensje że nie wiem jak często są skórcze
itp

• Jesteś histeryczka widzisz co narobiłaś byłaś szerzej  nogi  trzymać i  przec obwiniala mnie o stan
mojego  dziecka,który  był  bardzo  ciężki.Lekarz  też  jak  przyszedł  zszycmi  krocze  powiedział  było
słychać położnej widzisz co narobiłaś....

• Pani powiedziała, że "chyba jestem niepoważna" gdy kazała mi ściągnąć majtki w gabinecie na izbie
przyjęć żeby sprawdzić kolor odchodząc wód ponieważ zamiast grubej podpaski miałam wkładkę.
Owszem odchodziły ale nie lało się ze mnie na tyle aby było to konieczne. Nie miało to znaczenia.
ochrzaniła mnie przy mężu że żarty sobie z niej robię.

• Przy  wyjęciu  balonika  usłyszałam,  że  jestem  rozchwiana  emocjonalnie  i  nie  urodze  dzisiaj  bo
poleciała mi łza po tym jak lekarz wyciągnął mi balonik w bardzo bolesny sposób

32



• jak wariat tak się bała porodu.

• proszę się przestać bać nie mam czasu i proszę się nie poruszyć bo nie chce się zakazić od pani albo
żeby pani stała się jakaś krzywda tego chcemy uniknąć

• 1. Lekarka prowadzaca ciaze podczas obchodu po cesarce przy calym personelu oraz innych matkach
powiedziala mi " Co z Ciebie za matka ze nie urodzilas naturalnie" 2. Pielegniarka krytykowala za to
ze urodzilam cesarskim cieciem a nie naturalnie, bo ona tez miala bole z kregoslupa a jednak dala
rade. 3. Polozna z drugiej zmiany mowila ze ma zapalenie ucha a ja krzycze.

• ,, dawaj ten tyłek,, ,, moge robić co chce mam wasza zgode na wszyskie zabiegi u Noworodka,, ,,
najgorzej  jak taka rodzi  po 30 roku i  myśli  że cały świat wokół  niej ,,  ,,  ha ha facet ma być na
porodówce a później będzie sie brzydził żony bo kobiety srają jak rodzą ,, ,,

V. Proszę opisać sytuację, gdy personel wypowiadał niestosowne według Pani komentarze
związane z Pani osobą, Pani sytuacją.

Treść odpowiedzi:

• Podczas omówienia szczepień w pierwszej dobie.

• Na sali  po cesarskim cięciu położna w nie stosowny sposób komentowała to, że miałam zrobioną
cesarke  mimo  mojego  młodego  wieku.  Uważała,  ze  byłam zbyt  leniwa  i  miałam ja  zrobiona  ze
względu na zachcianke, a nie wskazania, które de facto były.

• W nocy, w pierwszej dobie po porodzie potrzebowałam pomocy z przystawieniem synka do piersi.
Kiedy poszłam po pomoc musiałam troche poczekać zanim sie położna sie obudzi i do mnie wyjdzie.
Wychodząc wręcz zabiła mnie wzrokiem, ze budzę ja o takiej porze. Kazała odsłonić mi pierś na
korytarzu,  nawet  nie  weszłyśmy w ustronniejsze  miejsce i  niedelikatnie  scisnela mi  obolały  sutek
stwierdzając, ze napewno nie mam mleka.

• gdy dziecku spuchła raczka bo miało welflon to pani stwierdziła ze co ze mnie za matka za chwile całe
spuchnie i Pani nie zuwazy

• Zmuszanie do kp i kategoryzowanie tego jako że jestem złą mamą

• Smianie sie z mojej osoby i faktu,ze odchodza mi wody od paru godzin , iz nie sa to wody plodowe
tylko oddawanie moczu.

• Przed  cesarskim  cięciem  Pani  doktor  mawiała  mi  że  jestem  leniwa  i  nie  chce  mi  się  przeć...
(pośladkowe ułożenie płodu, cięcie planowane przez moją doktor, która prowadziła ciążę)

• Gdy nie pozwoliłam zabrać dziecka na kąpiel i zabiegi profilaktyczne bez obecności mojej lub męża

• Na obchodzi wysmiewanie się z pacjentek po cc
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• Moje  dziecko  bardzo  pkakalo  w  nocy.  Nie  miałam  żadnej  pomocy.  Sama  chodziłam  szukałam
pielęgniarki od dzieci. Zostałam zupelnie zlekcewazona i odeslana spowrotem do pokoju. A dziecko
miało problemy z układem moczowych.

• Było się nie puszczać to byś nie mdlała

• Gdy  dziecko  tracilo  na  wadze,  co  jest  normalne  do  10% usłyszałam "Bo  Wy  pierworodki  jecie
wszystko co wam dają tutaj, a to nie jest dieta dla matki karmiącej! Pijecie mleko i takie są skutki"

• Od razu po porodzie poprosiłam aby dziecko mogło być pod ich opieką żebym mogła odpocząć gdyż
poród zakończył się w nocy o ma salę po porodowa trafiłam po 23. Dowiedziałam się że chyba sobie
żartuje.  Jak  się  chciało  dzieci  to  trzeba  się  przyzwyczaić  do  braku  snu.  Zero  zrozumienia  i
życzliwości.

• Kiedy lekarz wyrzuciła.mnie z gabinetu po tym jak chciałam dowiedzieć.sie o wyniki syna strasznie to
przeżyłam. Byłam tak wykończona podejściem personelu i tym że zostałam pozostawiona sama sobie
że  puscily  mi  nerwy  i  zaczęłam strasznie  płakać.  Przyszła  położna  żeby  sprawdzić  parametry  u
mojego dziecka i zapytała czemu jestem w takim stanie. Kiedy jej powiedziałam zaczęła szydzic że
takie problemy to nie problemy. Że ludzie naprawdę mają krzywdę a.ja płacze z takiego powodu.

• Podczas obchodu lekarskiego

• Lekarz komentował przy wszystkich powod cesarki w sposob "chamski"

• Tak jak wyżej. Wszystko dotyczyło sytuacji zakładania cewnika. Było to najgorsze przeżycie.

• w izbie przyjęć komentarz że udaje ból brzucha po 6 godzinach skurczów w domu z rozwarciem

• Podczas moich początkowych parć lekarz zwrócił mi dosyć niegrzecznie uwagę, że takie krzyczenie
nic nie da.

• Podczas  naswietlen  sciagalam  pokarm  dla  dziecka,  aby  karmic  bez  przerywania  naswietlania.
Wedlug personelu dziecko jadlo za duzo i  bylo to  powodem pozniejszego placzu.  Sugerowano ze
przeze mnie dziecko boli brzuszek, kazano mi wyjsc z oddzialu neonatoligicznego (bylo kolo polnocy,
pilnowalam dziecka pod lampami)

• Miałam wykonany zabieg w prawej piersi. Nie potrafiłam przystawic dziecka do piersi więc poszłam
do  personelu.  Panie  które  tam  siedziały  nie  wierzyły  mi  że  dziecko  nie  chce  jeść  twierdząc  że
wymuszam mleko modyfikowane

• Odpisałam to  wyżej.  Lekarz,  który  przeprowadzał  zabieg  abrazji,  zrobił  to  bez  znieczulenia,  bo
powiedział,  że  spieszy  się.  Wspomniał  też  w  naszej  obecności,  że  wolałby  się  nie  pobrudzić.  W
momencie łyżeczkowania napinałam się. Z bólu. Powiedział żebym nie wierciła się. Położne trzymały
moje nogi. To było straszne...

• Jedna  z  położnych  wypowiadała  się  negatywnie  o  cesarskich  cięciach  i  było  mi  z  tego  powodu
przykro.
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• Po  przyjściu  z  dzieckiem  na  O.  Noworodków  z  prośbą  o  pomoc  pielęgniarka  nowordkowa
powiedziała: A co Pani myślała laba się skończyła....

• Za kazdym razem jak prosilam o pomoc w nakarmieniu malej bo nie wiedzialam jak to dobrze zrobic
nie bylo chetnej Pani do pomocy wiec poprosilam o mleko modyfikowane bo juz nie mialam sily
meczyc dziecka.i  siebie  a sutki  mialam cale  poranione.  I  wtedy pielegniarka mowila do mnie  ze
zaraz.mi sprawdzi czy mleka nie mam i ze jestem leniwa skoro dziecku chce dac mleko modyfikowane.
Nie bylo zadnej rozmowy z tymi Paniami.

• Jestem osobą drobną, dziecko oszacowano na podstawie badania usg na bardzo duże. Ordynator do
lekarza dyżurnego w mojej obecności powiedział "ciekawe czy urodzi, może da radę urodzić" .

• Niestety moja położna skończyła dyżur i trafiła się młoda rudowłosa pani, która była uprzejma i miła
do czasu. W momencie, w którym nie miałam już sił, nie radziłam sobie z bólem, pani położna zaczęła
się zachowywac nieprofesjonalnie, mówiąc żebym nie przesadzała, żebym przestała krzyczeć i zaczęła
być zwyczajnie bardzo niemiła. Czułam pogardę skierowaną w moją stronę w momencie, w którym
zapadła decyzja o cesarce. Przez nią do tej pory borykam się z traumą i nie zdecyduję się na drugie
dziecko.

• Ile czasu mam.zamiar rodzić że mam się pospieszyć

• Termin miesiączki  oraz  termin porodu z  usg miał  3  tyg różnicy ,  lekarz  stwierdził  że  jestem nie
normalna skoro nie wiem kiedy dokładnie zaszlam w ciążę. Wysmiewal mnie.

• W związku z poproszeniem o mleko modyfikowane.

• Że nie wykarmię swojego dziecka swoim mlekiem.

• Kiedy lekarz powiedział, że jest brak postępu w 2 fazie porodu, zabrano mnie na salę cięć. Miałam
tam  bardzo  silne  bóle  parte.  Zaczęłam  prosić  o  jak  najszybsze  znieczulenie  (byłam  już  bardzo
zmęczona godzinnym parciem), mowilam, że mnie bardzo boli, że już nie jestem w stanie wytrzymac
wtedy jedna z Pań obecnych na sali powiedziała, żebym przestała histeryzować, że można wytrzymać.
Bylo to bardzo niestosowne w tamtej chwili

• Przy obchodzie jeden z lekarzy w 6 dobie zobaczy wszy mnie skomentował cytuję ;"a ta kurwa jeszcze
tu jest?..."

• Niemiłe odzywanie się jakby lekarz Robił laske.robilam dziecku zdj i telefon położyłam na łóżku na
chwilę  to  otrzymałam kąśliwe  uwagi  na  ten  temat.Obchod wieczorny  mało  kiedy  zawierał  jakieś
sensowne informacje.

• Ooo głucha ma.dziecko,  jAK ona da sobie  radę  -  wiem od koleżanki  z.sali  ze  tak  położne  mnie
komentowaly

• Jak powiedziałam że okropnie mnie boli czy nie da się coś zrobić to powiedziała że ona też rodziła bo
musiała i dała radę.
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• Lek.neonatologii śmiał się że się boje cesarki. Uważałam że jestem wariatka bo nie chce patrzeć na
krew

• Podczas rodzenia "pani obraziła się że rodzi", "ja mam ubezpieczenie więc jak coś się pani stanie to
nic mi nie zrobią" to słowa lekarza,

• -A czego tu się  bać? Pani  tylko  narzeka.  -dawać  dziewczynę,  gdzie  dziewczyna -Neonatologia  ,,
przychodzą takie grube do porodu, albo chowają się pod zlewem, że nie urodzą,,

• Do jakiego lekarza chodziłam że musiałam wcześniej rodzić

• W trakcie nacinania krocza, gdy poczulam duży bol, zaklęłam ze boli i jest nacinanie bez mojej zgody.
W odpowiedzi uslyszalam: wazniejszy jest pani tylek niz zycie dziecka? W takim razie wpisuje, ze
pacjentka nie zgodzila sie na naciecie krocza. 2krzyczałam z bólu o dostanie znieczulenia. Parter mój
spytał czemu nie dostane znieczulenia albo gazu, położna odpowiedziała: Kobieta jest stworzona do
porodu i jak ja urodziłam trojke dzieci bez znieczulenia to i ona też urodzi, a gaz to jak narkotyk

• Podczas przyjęcia w izbie przyjęć zostało skomentowane moje " nie przygotowanie" do badania. A
dokładniej do kontroli zawartości moich majtek.

• *Zachciało się to musi boleć. * wcale Panią nie boli * to nie spa tu się nie przyjechało wypoczywać

• W  trakcie  cc  lekarz  powiedział  „prosiłbym  aby  to  było  pani  ostatnie  dziecko,  bo  to  wątpliwa
przyjemność panią szyć”

• Szczególnie często dotknęły mnie komentarze dotyczące mojego wieku (19 lat) i podkreślanie bycia
'pierwiastką'  w  kontekście  "damy  jej  popalić,  niech  sobie  nie  myśli,  że  to  coś  przyjemnego"-
oczywiście niewypowiedziane wprost, ale dało się to niestety odczuć (nie tylko mi, ale także mojemu
mężowi  oraz  mamie,  która  praktycznie  cały  poród  była  pod  salą).  Ponadto,  podczas  badania
wewnętrznego Pan pozwolił sobie zażartować, że "mąż się chyba nie postarał" przy braku rozwarcia.

• Współczucie na każdym kroku mojemu partnerowi podczas rodzenia, ze jestem upiwrdliwa i irytująca

• Gdy zgłosiłam że z dzieckiem coś jest nie tak. Ma przyspieszony oddech i jest osowiale pielęgniarka
uśmiechała się pod nosem o psioczyla że  jestem przewrazliwiona.  A po zbadaniu krwi wyszło że
dziecko ma stan zapalny, crp 29. Po tym odrazu zmieniła do mnie nastawienie i już była milutka

• a czego tu się bać ? wariat

• tak się bała porodu przecież to nic takiego. Cesarka jest jak miesiączka jeśli chodzi o ból - słowa
lekarki

• ,,  nie  obchodzi  mnie  że  Pani  sie  boi,  nie  mam  czasu  natychmiast  nie  bede  tu  stała  mam  inne
obowiązki,, - położna ,, nic nie uzykasz zgłaszając sprawę do sądu, tylko przegrasz,, ,, nie zrobie nic z
tym dymem z papierosów , w łazience pali papierosy dr C.każdy to wie, ale nie można zwrócić uwagi ,
ordynator nie ma na to wpłwu a dym idzie wentylacja ,,  -połozna ,,  idzie obchód prosze wstać i
sprzatać, ma być czysto, tą brudna pościel prosze zakryć żeby nie było widać,, - stażystka pielgniarka
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VI. Proszę  opisać  sytuację,  gdy  personel  wyśmiewał  Panią.  Jakie  słowa/sformułowania
personelu uraziły Panią? Proszę wypisać wszystkie, które Pani pamięta.

Treść odpowiedzi:

• "gówniara", "zrobić łatwo (dziecko), a nakarmić już problem"

• Zwracanie uwagi na temat mojej tuszy/nadwagi. Nie byla ona na tyle duża by to komentowac - oststni
porod zakonczony z waga 82 kg.

• Położna kazała nam ogarniać salę i ścielić łóżka..caly czas sprawdzala porządek,dodam że wszystkie
byłyśmy po cesarkach..

• Następna nienormalna (cc)

• Gdy przychodziłam po rady bo dziecko ciągle pkakalo to tylko słyszałam "proszę się cieszyć ze ma
Pani  zdrowe  dziecko  i  karmić  je".  A  ono  miało  wady  układu  moczowego.  Bardzo  często  też
namawiano mnie na mleko modyfikowane bo dziecko nie ptzybieralo na wadze. A gdy miało mieć
kroplowke to odeslana mnie do pokoju i  kazano czekać. I tak czekałam kilka godzin zanim mi je
przywieziono a jak się potem okazało leżało bardzo długo w przedpokoju bo nie było lekarza i nikt
mnie o tym nawet nie poinformował

• Że jak to nie ma pokarmu? Następuje ugniatanie i  naciskanie piersi  przy  pełnej  sali  pacjentek i
odwiedzających

• Gdy syn miał zoltaczke kazano mi samej pofatygował się po lampę. Zapytali tylko czy widziałam jak
pielęgniarka ustawia maszynę. Musiałam zrobić to sama i o mały włos nie doszło do tragedii. Dodam
że w tym czasie ordynator był na urlopie a owe Panie nie robily nic oprócz picia kawy.

• Nie radzi  sobie Pani? Przyszła po mleko? Trzeba przystawic do piersi  a nie lecieć na łatwiznę i
śmiech personelu w ukryciu

• Co ze mbie za matka I ze nie ja jedna juz rodzilam przez ciecie wiec mam sobie radzic bo kazda Pani
sobie radzi.

• Na izbie przyjęć lekarz dyżurny powiedział: "O jaka Pani zbolała"

• Pani  jest  nie  normalna,  Pani  nie  wie  kiedy  była  ostatnia  miesiączka?  Wysmiewanie  z  powodu
rozbieżności terminu porodu

• Moje dziecko dostało mleko modyfikowane bo był niegrzeczny.

• Na patologii ciąży- że jestem tam bez potrzeby

• Noo mogłam się domyślić, że pani nie usłyszy i nie rozumie, ech
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• Po przyjeździe na izbę przyjęć poinformowalam że poprzedniego dnia wieczorem zaczęły sączyć mi
się wody plodowe zaczęto podsmiewac się czy to na pewno wody, a może mocz

• Boi się a to tylko cesarka jak wariat tak się bać

• Pani się obraziła że rodzi

• Rozhisteryzowana mamuska.Kiedy synek urodził się ja mówiąc mój kochany syneczek odpowiedź Pani
położnej teraz kochany syneczek...

• Z korytarza ,, patrz jak się boi tego porodu,,

• Zasugerowano mi, że jestem głupia. Nie poważna. Że chyba w tym wieku to już powinnam trochę
myśleć.

• *po co Pani tyle rzeczy *jaki brud tu panuje( leżały torby pod łóżkami ponieważ nie było szafy)

• Wysysasz  ze  mnie  energię  jak  wampir,  przyszłaś  nie  przygotowana jak  na kartkówkę  (  cisza  nie
odpowiadała  na  moje  pytania)  masz  internet  sprawdz  irytuje  mnie  pani,  poród  to  nie  wizyta  u
kosmetyczki musi bolec, znieczulenie ? Chyba sobie pani zartuje reszty nie pamietam ale było tego
dużo więcej

• Podczas gdy dziecko było naswiaelane Pani z oddziału noworodków ego komentowała i śmiała się z
tego że nie wiedziałam jak przesunąć kroplowke która była w główce dziecka i karmilam na stojąco.
Nie pokazały mi jak karmić w nowej sytuacji  dziecko tym bardziej  że kroplowka była w główce..
Zostawił mnie sama i komentował za ścianą nie tylko mnie ale też inne matki

• wariat boi się wszystkiego

• boi się nie wiem czego

• ,, ha ha boi się a nikt się boi tak porodu,,

VII. Proszę opisać sytuację, gdy personel nie odpowiadał na Pani pytania.

Treść odpowiedzi:

• Córka miała szmer w sercu, żaden lekarz ani neonatolog, ani kardiolog nie potrafił mi wyjaśnić co to
oznacza i na ile jest poważne, mimo że spędziłyśmy w szpitalu prawie 2 tygodnie. Dowiedziałam się
dopiero na prywatnej wizycie po wyjściu

• Ok. godziny 22 zabrano dziecko do lekarza bez podania powodu

• Pierwszy czopek włożyła mi położna, bez informowanie mnie po co to robi i czemu ma to służyć.
Drugi  po  dłuższym czasie  kazała  sobie  włożyć  samej,  nie  powiedziała,  że  to  ten  sam środek  co
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poprzednio  i  nie  poinformowała  gdzie  mam  go  zaaplikować.  Później  ze  stresu  i  zmęczenia
zastanawiałam się czy zrobiłam to dobrze. Zapytałam ją o to wtedy w sposób niemiły odniosła się do
mnie jak mogę w ogóle tego nie wiedzieć.

• gdy zbrano dziecko zeby zrobić wkucie trwało to długo dziecko zanosiło się od płaczu i nikt nie chciał
mi powiedzieć co się dzieje

• Leakrze przyjmujący mnie do porodu nie odpowiadali na pytania dotyczace cesarskiego ciecia oraz
stsnu  zdrowia  mojego  dziecka  oraz  konsekwencjach.  To  samo  dotyczy  ordynatora  ktory  przed
operacja nie udzielil mi zadnej informacji o operacji i zamiarach wcstosunku do mojej osoby. Pozniej
fachowo zajela sie mna polozna oraz zastepcs ordynatora,odpowiadając na wszystkiecmoje pytania.
Na operacje szlam wykonczona,psychiczniecze wzglwdu na,obawy o stsn mojego dziecka

• Wielokrotnie prosiłam o pomoc w karmieniu żadnej odpowiedzi położnych dopiero Pani doktor mi
pomogła

• Gdy pytałam o zasadność zabiegów profilaktycznych

• W sprawie dzieci po porodzie nie wiedziałam ani gdzie są ani co się z nimi dzieje

• Pytałam codziennie rano na obchodzie pediatre  czy moje dziecko było szczepionce na Zoltaczke.
Żaden lekarz  nie  potrafił  mi  odpowiedzieć.  Dowiedziałam się  po wypisie  ze  szpitala z  książeczki
dziecka.

• Podczas obchodu lekarskiego

• Na obchodzie udali że nie słyszą.

• Na pytania np. Co mi sie stało w trakcie cesarki,dlaczego zasłabłam

• Podczas zadawania pytania lekarzowi zostawalam odsyła a do pielęgniarek i  położnych podobno
lekarz nie miał czasu

• W powikłaniach po cięciu nikt nie mówił nic na temat stanu zdrowia mimo wielu pytań

• Na obchodzi lekarz prowadzący na moje pytania nie odpowiadał, machnął ręką i mówił "do domu, do
domu"

• Pytałam się wilokrotnie o postępny porodu i jak długo to może potrwać ponieważ nie radziłam sobie
już z bólem. Słyszałam, że poród postępuje i rozwarcie się zmienia mimo iż przez kilka godzin stało w
miejscu.  Dodatkowo  mimo  braków  postępów  porodu  położna  nie  wezwała  lekarza.  Dopiero  po
bezpośrednim telefonie mojej położnej do lekarza (położna powiadomiona prze mojego męża, że coś
się złego dzieje widząc mnie krzyczącą z bólu i rozpaczy) lekarz dowiedział się o sytuacji  i mógł
szybko zareagować.

• Podczas badania usg i wyśmiewania duzej różnicy terminow porodu

• Pytając o stan zdrowia dziecka nie dostałam informacji.

39



• Wchodząc do sali z komunikatem jakimś i wychodząc od razu

• Kiedy będzie wywiad z anastezjolog

• Gdy  zapytaliśmy  dlaczego  dziecku  spada  tętno  pewno  położna  powiedziała  że  nie  wie  chociaz
wiedziała że jest zagrożenie życia dziecka

• Kiedy blagalam o znieczulenie albo o cesarke zostalam zignorowana

• Na  izbie  przyjęć  nikt  nie  chciał  rozmawiać,  miałam  podpisać  dokumenty.  Nie  było  dostępnego
anestezjologa

• Jak pytałam co się dzieje z dzieckiem czy jest zdrowe

• Gdy  po  kilki  dniach  od  porodu  pytalam  co  dokładnie  jest  z  dzieckiem.  Wczesniej  dostawalam
informacje, ale ze wzgledu na swój stan zdrowia po porodzie nie wszystko udalo mi sie zapamiętać.
Gdy spytalam co dokladnie będzie z rączka, dostalam odpowiedz, ze juz było na pewno mowione kilka
razy przez innych lekarzy i ten lekarz ktoregowpytalam nie musi odpowiadac i z tego co wiem miala
pani ciężki poród na wlasne życzenie

• Zapytałam się czego mogę się spodziewać (przy przyjęciu) odpowiedź była dopiero Pani przyszła już
chce wychodzić.

• Nie podając pełnym nazwiskiem, doktor Z. obecny przez dużą część mojego 20h porodu, pomimo, że
przychodził sporadycznie, kiedy o coś go pytalam- udawał, że mnie nie słyszy, przechodził obojętnie.
Kiedy po badaniu pytałam, czy coś się ruszyło, wzruszał ramionami i wychodził. Kiedy pytałam o
możliwość znieczulenia, także udał że mnie nie słyszy- generalnie wszytko, łącznie z mową "odwalały"
za niego położne.

• Pytałam na porodówce  o  wszystko  i  na nic  nie  dostawałam odpowiedzi  słysząc  ze  irytuje  panią
położna albo ze mam internet mogę sprawdzić ona jest tu od monitorowania

• nikt  mi  nie  wytłumaczył  jak  dbać  o  bliznę,  ani  co  się  dzieje  podczas  cesarskiego  cięcia,  przy
wybudzaniu też nikt mnie nie poinformwał jak to wygląda, ani przed planowym cesarskim cięciem co
mnie czeka

• stan noworodka , lekarki z noworodków nie informowały o niczym co robią z moim dzieckiem, nie
mówiły co i jak oraz jakie są wyniki badań dziecka (za to miały telewizor i Facebooka w pracy i
pędziły szybko do siebie do gabinetu na ciasteczka)

• odnośnie  dostępności  antezjologa  i  znieczulenia  do  porodu  .  Ponoć  dyrektor  szpitala  nie  chce
zatrudnić  antezjologa dla kobiet  rodzacych !  Dyrektor  szpitala nie  widzi  potrzeby psychologa na
porodówce. W efekcie kobiety i personel są pozostawione same sobie

• Poród wg miesiączki 6 styczeń wg USG 20 styczeń. 15 stycznia skierowanie do szpital z powodu
przeterminowanej  ciąży  -  rozwarcie  1,5  cm,  szyjka  długa  i  twarda.  Poprzednie  2  ciąże  były
przeterminowane i wywoływane. Lekarze kazali mi decydować czy wywołujemy poród. Pytaliśmy o
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zdanie  lekarza  czy  czekać  jeszcze  aż  poród  sam  się  zacznie  czy  wywołujemy.  Co  jest  lepsze  i
bezpieczniejsze dla naszego dziecka. Nie uzyskaliśmy odpowiedzi na to pytanie. My musieliśmy jako
laicy podjąć decyzję.

• gdzie jest dziecko - nie wiem nie mam czasu

VIII. Proszę opisać sytuację, gdy personel zwracał się do Pani w trzeciej osobie. Jakie słowa/
sformułowania personelu uraziły Panią? Proszę wypisać wszystkie, które Pani pamięta.

Treść odpowiedzi:

• "Rozbierze się", "przygotuje się do badania"

• Niestety nie pamiętam

• Niech nie narzeka że boli,

• W inny sposób karmi się dziecko, brak jakiegokolwiek pojęcia. To samo było jak prosiłam by ktoś
pokazał mi jak zmienia się ubranko itp

• Zarówno polowa położnych jak i lekarzy zwraca się w trzeciej osobie

• Po co bierze ten koc? Ten koc na Pani łóżku nie jest dla Pani do przykrycia! Ma leżeć złożony! Na
odpowiedź że mi zimno odpowiedziano żebym sobie z domu koc przyniosła bo te na łóżkach pacjentek
są tutaj żeby leżeć A nie używać. Prosiłam o zmianę zakrwawionego prześcieradła, odmówiono mi.

• Zmieniała już sobie to koszule mokra

• jak się czujecie.

• Mówiąc do mojej mamy lub męża informacje które dotyczyły mnie . Właśnie w trzeciej osobie

• Każde badanie każdy ochod

• Szczególnie  dobrze  zapamiętałam,  jak  zamiast  "proszę  się  przygotować  do  badania"  usłyszałam
kilkakrotnie "badanie" dosłownie warknięte jak do psa.

• Ordynator chwile prZed pójściem na porodówkę sprawdzał badania kazał mi wejść na wagę po czym
powoedzial niech się rozbierze i  siądzie do bania był bardzo arogancki i  prześmiewczy a te jego
pielęgniarki stały przy nim i się śmiały

• Gdzie dziewczyna? Dawać ją. 2. Masz wstać i posprzątać tutaj po sobie z podłogi bo zaraz będzie
obchód. salowa; ja nie będę takiego syfu ciągle sprzątać
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• pani neonatolog E.,,  mam papiery, że zgodzilście się na na wszystko więc mogłam robić co chce,
zgoda była na wszystkie czynności nie musiałam się z wami liczyć, o co te pretensje ?

• ,, dawaj tyłek ,,- położna ,, fujj jaki brud, myj Ty,,

IX. Proszę opisać sytuację, gdy personel zwracał się do Pani w sposób poufały.

Treść odpowiedzi:

• Kiedy wpadaly o 6 rano do sali i bardzo nie miłym głosem po nazwisku " x na badania z dzieckiem "

• Podczas zakładania cewnika zwracano się do mnie bezposrednio po.imieniu

• Sutuacja opisana z kocem.

• Podczas porodu położna zdrabniała moje imię, mówiąc, że będzie dobrze, że dobrze mi idzie, dam
radę, jeszcze troszeczkę, zaufaj mi, itp. Uspokajało mnie to .

• Każdy obchód każde badanie byłam traktowana źle

• Personel był nie miły na poródowce myśleli  że wywoływanie porodu w moim przypadku to nasze
widzi misie a czulismy że dzieje się coś złego ponieważ dziecku tętno spadało przy jego ruchu na ktg

• Jadłam owoce po porodzie mąż mi przyniósł. Personel neonatologii << A co Ty tam jesz? Owoców
nie można, mogą szkodzić dziecku. Dieta kobiet karmiących jest

• Miały miejsce komentarze odnośnie, między innymi mojej drobnej sylwetki, sugestie dotyczące mojego
krocza. Dokładnie nie pamiętam, jak to brzmiało.

• Czego tu płakać

• Co ONA tak  leży  ?  Cooooooo? (  ordynator  nie  dosłyszy  chyba,  przez  co  jest  utrudniona z  nim
komunikacja  słowna  ).  Personel  ogólnie  zarówno  oddział  położnych  jak  i  lekarzy  neonatologii
powinien mieć szkolenie z podstawowej kultury osobistej . Lekarz neonatolog nie dotrzymał tajemnicy
lekarskiej i rozgadywywał wszystkim w rodzinie co było w szpitalu ze szczegółami porodu

• Lekarka prowadzaca ciaze mowila mi per ty.choc nie pytala czy moze.

• ,, dawaj tyłek,, ,, moge wszytsko bo mam zgode na wszytsko ,,

X. Proszę opisać sytuację, gdy personel wywyższał się, traktował Panią z góry.

Treść odpowiedzi:
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• Jak wyżej.  Brak mojego doświadczenia i  wiedzy (pierwszy poród) wykorzystywany przez położną,
która traktowała mnie od niechcenia i z góry. Sytuacja dotyczy jednej położnej, która później (dzięki
Bogi) skończyła po jakimś czasie zmianę i pracowałam już z inną.

• W sytuacji  gdy nie chciałam brać leków zleconych(przeciwbólowych ) bo byłam po nich otępiała
twierdzono że są one konieczne

• Lekarze ginekolodzy na obchodzie

• Jak wyżej, koleżanka z sali została nazwana leniwa l, która nie chce karmić dziecka, a nikt nie potrafił
skutecznie pomóc jej przystawiac dziecka, ugniatali jej piersi, nie było doradcy laktacyjnego i nikt nie
zasugerował jej nawet umówienia konsultacji z doradcą spoza szpitala.

• W momencie braku pokarmu i bólu w kroczu po naciśnięciu

• Sytuacja z wynikami  badań.  Pan i  doktor zaznaczyła to ja jestem lekarzem i  powiem kiedy będę
chciała.

• Pielęgniarki na sali poporodowej.

• Leki przeciwbólowe po 4-6 godzinach z dokładnością.

• Prośba o zmianę pościeli kazano i po nią pójść i dowiedzieć się czy jest

• Leżałam nago w wannie przyszła pani doktor z ordynatorem popatrzyli na mnie jak na małpę w ZOO
pani doktor powiedziala ordynatorowi ze"pacjentki coraz częściej wyrazają chęć porodu sn po cc)
zapominając wspomnieć, że zmusiła mnie do porodu sn szantażem (byłam po1 cc)

• Personel wywyzszal się gdy poprosiłam właśnie o pomoc gdy dziecko chciało jeść a ja nie mogłam
przystawic do piersi. Poprosiłam o pomoc i mleko. Pani z łaską poszła ze mną do sali zobaczyła że
dziecko nie chce jeść to wtedy dała butelkę ale nie mleka tylko glukozy

• Lekarz skomentował moje wykształcenie tekstem : wykształcenie nie piwo, nie musi być pełne (po
czym zaczal się śmiać), straszył długim porodem i powiedział, że nie wyglądam jakbym rodziła.

• Kiedy miałam wstać pierwszy raz po porodzie położna łaskawie trzymając cewnik zniecierpliwiona
tupala noga dając mi do zrozumienia że mam się pospieszyc!!!

• Przed obchodem, który prowadził ordynator oddziału położniczego, jedna z położnych skrytykowała
"bałagan" panujący na sali  (rzeczy,  które z  braku miejsca leżały na parapecie)  i  kazała nam go
natychmiast posprzątać, ponieważ pan ordynator nie lubi bałaganu...

• Wpedzanie w poczucie winy po podjęciu decyzji o wypisaniu się na żadanie /sytuacje opisałam w
którymś poprzednim pytaniu/

• Pani pielegniarka uwazala tylko swoja znajoma z oddzialu ktora urodzila naturalnie  a wszystkie
kobiety ktore rodzily przez CC byly dla niej nikim.

43



• Prosiłam o pomoc położną, zapytała się z drwiną "teraz mam to zrobić?! " po czym wyszła z gabinetu
zabiegowego zostawiając mnie samą. Nie wiedziałam jak się w tej sytuacji zachować. Druga sytuacja
to położne kazały zmieniać mi salę o północy.

• Poprosiłam o laktator dostępny na oddziale, z powodu nawalu pokarmu ,zasugerowano mi żebym
sobie kupiła swój.

• Gdy zaraz po pojawieniu się na sali porodowej zapytałam położną o możliwość znieczulenia, Pani
dość nieprzyjemnym tonem stwierdziła (jakby to było oczywiste),  że "trzeba było o tym pomyśleć
wcześniej", "takie rzeczy to się ustala z lekarzem ginekologiem prowadzącym długo przed porodem,
teraz to już jest za późno". Byłam bardzo zaskoczona, ponieważ nie dostałam takiej informacji od
swojego lekarza.

• Sytuacja jak w pytaniu wyżej, Pani położna uważała, że ona wie lepiej.

• Przygotowanie do cc i tuż po

• Kazde pytanie

• Lekarz stwierdził że ma ubezpieczenie więc nawet jeśli coś się wydarzy to on nie odpowiada za to

• Było to podczas karmienia dziecka na sile przez jedną z pielegniarek

• Ponieważ jestem pielęgniarką w tym samym szpitalu zostalam tak potraktowana,że nie będę pouczać
położnej z wysokim doświadczeniem zawodowym.

• Personel komentował niestoswnie kobiety który przyszły rodzić co było słychać:(

• Lekarz, który wie lepiej co jest dobre dla mnie i mojego dziecka.

• Szczególnie jedna pani czuła się, jakby siedziała na tronie, a nie za biurkiem. Nawet nie próbowała
być delikatna, a wręcz podkreślała, że to jeszcze żaden ból, i dopiero mnie zaboli :') kiedy ją o coś
pytałam,  odpowiadała  totalnie  medycznym  językiem,  używając  tonu  w  stylu  "ale  jak  to  nie
zrozumiałaś?".  Na patologii  ciąży dostałam bardzo obfitych upławów, bałam się,  że sączą mi się
wody, więc poszłam do pani i zostałam potraktowana w stylu "to co, że to Twój pierwszy porod-
powinnaś wiedzieć".

• To właśnie ordynator całego oddziału - BUC

• Jak prosiłam żeby sprawdzić jeszcze raz oddech bo dziecko szybko się mecxylo

• lekarz robiąc badanie bez uprzedzenia co zamierza i  nie odzywajac się wcale,  albo w przypadku
odpowiadania na pytania jednym słowem w sposób taki jakby wszytsko było oczywiste, każdy mówił
co innego, brak spójnych infrmacjii brak wypisu na czas, w którym się okazało, ze mam się zgłosić na
kontrolę-w  momencie  otrzymania  wypisu  nie  było  już  możliwe  umówienie  takiej  wizyty,  a  nikt
wcześniej,  na pytanie o zalecenia mi tych zaleceń nie objaśnił,  otrzymałam odpowiedz, ze nic nie
trzeba robić po wyjści
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• Lekarki z neonatologii nie przedstawiały się i brały sobie moje dziecko bez pytania jak własne nie
mówiac co i jak.

• Ja wiem lepiej jestem lekarzem, położona jest nikim ( słowa neonatolog) chodziło o rękawiczki u
noworodka. Pani położna ich nie polecala a neonatolog polecał

• ,, jestem lekarzem neonatologiem, nie jestes lekarzem ,nie znasz sie ,,

• Krytykowala mnie pielegniarka za porod cesarskim cieciem

XI. Z jakiego innego powodu czuła się Pani gorzej traktowana?

Treść odpowiedzi:

• Zażądałam,  by  dziecko  zostało  mi  przyniesione  od  razu  po  trafieniu  na  salę  pooperacyjną,  nie
wyraziłam zgody na kąpiel dziecka w pierwszej sobie.

• Moje dziecko bardzo dużo pkakalo i niestety była Pani która się nad nim wyzywala. A ja patrzyłam na
to i serce mi pekalo ale bałam się cokolwiek powiedzieć żeby nie było jeszcze gorzej. Poza tym przy
niektórych czynnościach jak kąpiel ważenie itd matek nie było i wtedy bałam się ze dziecko też jest
krzywdzone

• Lepiej traktowano pacjentki z prywatnych gabinetow.Lekarz na obchodzie zapytał "i co" nie czekajac
na odp.wyszedł sobie

• Leżałam na ostatniej sali w szpitalu a tam za daleko było przychodzić pielegniarkom

• nie prowadzenia ciąży u lekarza pracującego w szpitalu. Pacientki lekarzy ze szpitala miały lepszą
opiekę.

• Gdyż nie miałam lekarza prowadzącego moja ciążę w szpitalu w którym urodziłam dziecko i zawsze
byłam.traktowana inna niż te pacjentki co ich lekarze pracują na oddziale

• Z powodu niepełnosprawności - niedosluchu

• Widac bylo znaczące różnice w traktowaniu pacjentek które ciążę prowadziły u lekarzy pracujących w
szpitalu. W sali bylo 5 osób i każda po cesarskim cięciu i niektórzy lekarze po wejściu do sali mówili
zdania typu 'To już żadnej nie chce się rodzić naturalnie ?'

• Że miałam lęk przed porodem i byłam wyśmiana

• Gdy chcialam wybierac ,  qle polozna wciaz mowila,  ze nie współpracuje gdy mowi jaką pozycję
przyjmowwc aby bylo lepiej
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• Rodziłam  swoje  pierwsze  dziecko,  byłam  więc  niedoświadczona  i  mam  wrażenie,  że  w  wielu
sytuacjach personel to wykorzystywał.

• byłam gorzej traktowana bo się bałam rodzić

• że się bałam porodu

• Z powodu porodu cesarskim cieciem a nie naturalnie. Czulam sie jak kobieta drugiego sortu.

• Śmieli sie i robili widowsiko, że boje sie porodu. Ginekolog polozne i nenatolodzy wszyscy razem
plotkowali na ucho i pokazywali palcami

XII. Dodatkowy komentarz

Treść odpowiedzi:

• Na oddziale zakazano odwiedzi, ojciec dziecka nie mógł być obecny po porodzie

• Mój poród był w pełnej narkozie ze wskazań medycznych nie było możliwości rozmowy z personelem
podczas cc. Dziecka po urodzeniu nie mogłam zobaczyć przez ok 5 h mimo że zarówno ja jak i dziecko
byliśmy w dobrej formie i nic żadnemu z nas nie zagrażało. Córkę w końcu przyprowadził mi mąż
jednej z pacjentek i od tamtej pory byłyśmy już razem. Że szpitala wyszłam w drugiej dobie na własne
życzenie warunki do rekonwalescencji po CC były kiepskie! Szpital sam w sobie jest ok

• Szpital pod względem rodzenia jest ok, gorzej jest z obsługą na oddziale noworodkowym. Ze względu
tylko na to nie rodziłabym tam trzeci raz

• Dr Podgórzak  to  jedyna  lekarz,  którą  odpowiada  na  wszystkie  nurtujące  pytania  i  zawsze  służy
pomocą, a dr Taczalski to wspaniały lekarz z powołaniem. Dr Maj- jej nawet lekarze nie słuchają,
pomimo  robienia  przez  nią  badań  podczas  przyjęcia,  inny  lekarz  ponowił  badanie  usg.  Dr
Czarnojańczyk to kawał ch... (przepraszam za wyrażenie). Jedna pacjentka czekała na przyjęcie na
patologię ciąży trzy godziny na niego lub dr Zydlewskiego, bo żadnemu nie chciało się zejść

• Szpital  ma  dwa  minusy-  brak  znieczulenia  podczas  porodu  co  dla  mnie  było  traumatycznym
przeżyciem którego szybko nie chce powtórzyć - za pierwszym razem miałam cc ale i ono było bardzo
późno  wykonane  ale  to  wina  wówczas  rządzącego  ordynatora.  Prosiłam  o  znieczulenie  ale
powiedziano że u nich nie ma takiej możliwości- brak kadry. Kolejny minus to brak osoby która by
wytłumaczyła na sali, na spokojnie jak karmić bez względu na godzine- czułam się samotna w tym
temacie i zlekcewazono mnie.

• Niestety bardzo zawiodłam się na dr Pieszalskiej - ginekolog prowadząca moja ciąże i pracująca w
szpitalu.  Zbagatelizowala  zupełnie  u  mnie  infekcje  układu  moczowego  wywolana  przez  luteine
dopochwowo w ciąży. Nie leczyła tej infekcji a luteine dalej kazała brac a ja się nie znałam wtedy
jeszcze bo przed ciążą nie miałam problemów i przez to moje dziecko teraz bardzo cierpi. Nawet nie
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nazwala leukocytow pokrywajacych pole widzenia i erytrocytow bialko itd w moczu infekcją podobnie
jak cukrzycy.

• Jeżeli chodzi o lekarza ginekologa byłam bardzo zadowolona. Niestety podczas porodu nie mógł być
obecny. Natomiast ten który był również bardzo pomógł.

• Poród  wspominam  bardzo  dobrze,  ale  opieka  poprodowa  i  noworodkowa  wymaga  poprawy.
Szczególnie jeśli chodzi o wsparcie karmienia i wygodę kobiet. Łóżka sa bardzo niewygodne

• Neonatologia  w  tym  szpitalu  to  makabra,  położne  nie  umiejące  podłączyć  tlenu,  śpiączki  nie
rozpoznały dużo by pisać. tragedia

• Lekarze w tym szpitalu są nie przyjemni, przychodzą jedynie na obchod który trwa 10 sekund na jedną
pacjentke. W salach poporodowych jest ciasno brak prywatności w jednej sali 5 łóżek! Jak przyjdzie
ktoś  z  rodziny  np  w niedzielę  to  bywało  nawet  około  15  osób w sali  to  nie  ma czym oddychać
dorosłemu a co mówić o noworotkach.

• Podczas Cc powinno byc dobrze dobrana narkoza przy  ktorej  nie  powinnam czuc bolu a jednak
czulam podczas gdy bylam uspana a nic nie moglam zrobic . Anastazjolog " starsza" byla okropna .
Dziecko bylo naciete na policzku o czym zostalam nawet nie poingormowana .

• Mój poród zakończył się cesarskim cięciem, dziecko przebywało na obserwacji z błahego powodu
(ulewanie), a ja nie miałam siły i odwagi walczyć o kontakt z nim, dlatego poród traktuję jako traumę.
W  szpitalu  pracuje  jednak  wiele  wspaniałych  osób  i  warunki  w  nim  są  moim  zdaniem  dobre.
Brakowało mi bardzo możliwości, by po cesarskim cięciu ktoś bliski mógł przebywać stale ze mną i z
dzieckiem. Nie dałam rady się nim samodzielnie opiekować przez cały czas i jest mi przykro z tego
powodu do dziś.

• Najbardziej w szpitalu przeszkadzał mi brak wsparcia ze strony pielęgniarek po porodzie. Było to
moje  pierwsze  dziecko  i  nikt  nieprzyszedl  do  mnie  zapytać  jak  sobie  radzę  z  karmieniem a  jak
zobaczymy przypadkiem to rzucamy mną o luzko jakbym była jakimś manekinem. A także nie wiem jak
kompakt pielęgniarki moje dziecko ze po powrocie do domu dziecko panicznie balo sie wody nawet
wycierane wilgotna chusteczka

• Oddział  noworodków bliżej  położniczego.  Kąpiel  i  inne  zabiegi  przy  matce  lub  ojcu.  Wybór  czy
dziecko może zostać z matką czy na oddziale np.jak mama chce odpocząć lub przespać się 2godz bez
przerwy.

• Trudno było mi wypełnić tą ankietę, ponieważ już rok borykam się z ogromną traumą po porodzie,
którą przeżyłam przez panią położną. Rudowłosa pani Kasia sprawiła, że już nigdy nie zdecyduję się
na drugie dziecko. Myślę, że gdyby poród przebiegał do końca tak jak na początku to wspominałabym
to dobrze, bo na początku była przesympatyczna i pomocna. Później czułam już tylko ból, bezsilność i
pogardę  skierowaną  w moją  stronę.  Reszta  personelu,  lekarze  inne  położne-  absolutnie  oceniam
pozytywnie.

• Większość personelu miła i pomocna , ale niektóre osoby, w moim odczuciu minęły się z powołaniem,
nieuprzejme, niepomocne z głupimi komentarzami.
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• Położna, mimo że momentami mało przyjazna w obyciu, wykazała się fachową wiedzą i była bardzo
pomocna - dzięki niej udało się uniknąć nacinania krocza, na które kilkakrotnie nalegała lekarka
prowadząca.

• Mimo jednej nieprzyjemnej sytuacji na sali cięć, polecam ten szpital

• Gdyby to było możliwe, ponownie wybrałabym tego samego lekarza prowadzącego.

• Lekarze i położne malo mowili o stanie dziecka gdy brali go na badania.Trzeba było dopytywać się
samemu.4-5matek na sali z dziećmi uwazam że to sporo.Brak pomocy przy laktacji miałam wrażenie
że pacjentki były traktowane bezosobowo nikt nie interesował się każda z osobna tylko ogólne pytania
na forum.Czulam się niedoinformowana co do stanu zdrowia dziecka opieki nad nim i wyników badań
to podstawowy minus

• Wykonano cc planowane bez wywiadu z anastezjolog, dokument szczepienia podislama inna osoba
niż rodzić , zamieniono rodzaj szczepionki bez zgody rodziców

• Jestem bardzo zadowolona z porodu ,położnych i całego personelu sali porodowej w danym szpitalu .
Lecz uwagi mam do oddziału położniczego na którym kobiety są traktowanych z góry jak szkodniki .
Ja osobiście nie musiałam korzystać zbytnio z ich pomocy . Dzieci na oddziale neonatologicznym
zazwyczaj na szczepienia itd są zabierane gdy kobieta chce zostać z dzieckiem robi się wielki problem
i niezadowolone miny personelu .

• Nikt nie poinformował mnie o tym że moje dziecko mogło umrzeć w brzuchu i dlaczego tak wszystko
się potoczyło

• Przygotowywali mnie do naturalnego porodu po czym gdy przyszła inna zmiana okazało się ze juz
poprzedniego dnia powinnam mieć cesarskie  cięcie  bo  dzieciątku groziło  niedotlenienie.  Zamiast
ratować zdrowie dzieciątka, pozwolili Mu się dusić

• Lekarz Małgorzata Komsta była nie mila i nie delikatna. Podczas ciąży była miła tylko wtedy gdy
byłam u niej na wizytach prywatnych

• -personel neoanatologii potrafi zostawić na korytarzu śpiące noworodki w wózkach obok ordynatora
neoanatologii  bez  chwilowej  opieki  -noworodki  są  doarmione  mlekiem  modyfikowanym  bez
pozwolania rodziców przy braku wsparcia karmienia piersią - neonatologia powiela mit diety kobiet
karmiących (nie jeść owoców, kapusty) -brak doradcy lakatycjnego -badania nowordka bez obecności
rodziców -szczepienia bez obecności rodzica -lekarki neonatologii zamykają drzwi do gabinetu na
noc od wewnątrz na klucz

• Położne były bardzo miłe i pomocne nie było tylko nikogo kto pomógłby mi z karmieniem piersią jest
to dla mnie trauma straszna...

• Żeby nie chamstwo na izbie przyjęć to nie mogę narzekać na ten szpital.

• Po cc dziecko z węzłem na pępowinie, 26 godzin spało a na moje proźby o przynoszenie dziecka na
karmienie brak odzewu. Wieczorny „oblot” neonatologa, który się nie przedstawił, brak informacji o
stanie dziecka, brak zrozumienia na spadek nastroju
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• Jakbym miała tam rodzić po raz drugi,  to tylko po to, aby pokazać im, że nie dam się drugi raz
potraktować  w  ten  sam sposob-  że  znam już  wszystkie  swoje  prawa,  obowiązki  personelu,  i  nie
pozwolę,  aby drugi  poród był  tak  traumatyczny,  jak poprzedni-  że  byłam tak wykończona bólem,
wstydem i poczuciem przegranej, bo nie dałam rady urodzić naturalnie, że zapomniałam po porodzie,
że fajnie byłoby zobaczyć dziecko i zawiązać jakąkolwiek więź, zawalczyć o karmienie piersią czy
cokolwiek.

• Opiekę pielęgniarek ocenilabym bardzo dobrze ale położnych tragicznie szkodowanie mleka dziecku
gdy matka miała problem z laktacja zero pomocy gdy dziecko płakał cała noc i oburzenie położnych
za to że były budzone i proszone o pomoc i Odradzilabym położna z którą rodziłam bo była bardzo
nieprzyjemna.

• Poród wspominam dobrze, opiekę poporodowa duzo gorzej.

• Nie polecam położnej Danuty gajowniczek najgorsze co mnie w tym szpitalu spotkało

• pod prysznicem nie  było dobrego odpływu (  wypływaly brudy innych kobiet  z  porodu).  Kurki  od
prysznica w czyjejś krwi. Sale nie byly wietrzone i dezyfekowane jak należy . Poduszka śmierdziała
czyimś moczem oto warunki w jakich spędziłam poród , wstyd mi przed samą sobą, że tam rodziłam.
Firma sprzątająca szpital nie dezynfekuje chyba niczego. Łóżka poprostu śmierdza. Jednak nie smród
był najgorszy najgorsze było łóżko z połamanym czymś które miało chyba wystające sprężyny

• Sala po cieciach cesarkich nie wiem czy spełnia wymogi sali pooperacyjnej (brak jest chociaż tego
ścisłego  nadzoru  położnej  ,  polozna zostawia  pacjentke  podjęta  pod  sprzęt  a  jak  sprzet  wyje  to
odlaczyla i mowila ze zle wskazuje. Gdyby coś się działo pacjentka jest sama bez opieki. Pościel jest
brudna i śmierdzi. Leżałam w brudnej pościeli nikt jej ani razu nie wimienił ,po awanturze Położna
przyniosła kawałek krótkiego prześcieradła i kazała nakryć plamy z krwi (bo sie obchód zbliżał ).
Sala ci

• pod prysznicem nie działała kanalizacja skrzepy krwi po innych kobietach wpływały na wierzch ...,
zasłona lepiła się krwią, kurki też, było brudno. Firma zewnętrzna sprzątająca oszczedzała chyba na
środkach,  sale  porodowe  ogólne  nie  były  dezyfekowane  wg  mnie  ,  bo  salowa  myla  zwyklym
mopem.Łóżka połamene,  nie  wygodne.  Pościel  nie  była  wymiana  codziennie.  Lekarze  byli  zajeci
filmami  w  pokoju  socjalnym.  Na  noc  lekarze  zamykali  sie  na  klucz  w  pokoju  i  spali  do  rana.
Zostawały tylko pilegniarki.
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