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   Jakub Kulesza  

Poseł na Sejm RP 

                                                                Lublin, dnia 19.07.2021 r. 

  

Szanowna Pani 

mgr Anna Lewandowska 

Dyrektor Naczelny 

Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego 

im. Dr. Emila Warmińskiego SPZOZ 

w Bydgoszczy 

ul. Szpitalna 19 

85-826 Bydgoszcz 

sekretariat@szpital.bydgoszcz.pl 

 

 

 

Szanowna Pani Dyrektor,  

 

działając na podstawie Art. 19 ust. 1, art. 20 ust. 1 Ustawy o wykonywaniu mandatu posła 

i senatora, zwracam się do Pani Dyrektor w związku ze zgłoszeniami pacjentek, które odbyły 

poród w Państwa Szpitalu. Pacjentki wskazują na liczne zaniedbania standardów opieki 

okołoporodowej, m.in. przebicie wód płodowych bez uprzedzenia, brak kontaktu skóra do 

skóry, bardzo krótki kontakt dziecka z ojcem, brak opieki laktacyjnej.  

 

W związku z tym, będąc zobligowany pełnionym mandatem poselskim, bardzo proszę 

o odpowiedź na poniższe pytania: 

          

1. W jaki sposób personel medyczny przedstawia się rodzącej/położnicy przystępując do 

udzielania świadczeń? 

2. W jakim trybie rodząca jest informowana o tym, że konieczne są interwencje medyczne 

wykraczające poza plan porodu? 

3. Jakie sposoby znieczulenia oferuje szpital i jaki jest tryb ich otrzymywania? Kto podejmuje 

decyzję o udzieleniu bądź odmowie znieczulenia? W jakich szczególnych sytuacjach 

odmawia się znieczulenia rodzącej? 

4. W jakich szczególnych przypadkach przygotowany przez rodzącą plan porodu nie jest 

omawiany? 

5. W jakich szczególnych sytuacjach odmawia się rodzącej przyjęcia dogodnej dla siebie 

pozycji do rodzenia? Jaki procent porodów odbywa się w pozycjach wertykalnych? 

W jakim procencie rodząca przyjmuje pozycję wertykalną w II fazie porodu? 
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6. Jaki procent kobiet ma zapewniony nieprzerwany kontakt skóra do skóry z noworodkiem 

po porodzie? Czy ten kontakt także mają zapewnione kobiety po cięciu cesarskim? 

7. Czy następuje przerwanie 2 h kontaktu skóra do skóry z noworodkiem po porodzie? Jeżeli 

tak to z jakiego powodu? 

8. W jakich szczególnych sytuacjach nie jest zapewniony nieprzerwany kontakt skóra do 

skóry po porodzie naturalnym? 

9. W jakich szczególnych sytuacjach nie jest zapewniona możliwość kangurowania przez ojca 

dziecka po cięciu cesarskim? W jakich sytuacjach umożliwia się kontakt skóra do skóry 

matce w przypadku porodu drogą cięcia cesarskiego? 

10. W jakich sytuacjach położnica w czasie przebywania na oddziale położniczym ma 

możliwość skorzystania z pomocy psychologa? Kto podejmuje decyzję o udzieleniu bądź 

odmowie świadczenia? 

11. W jakich sytuacjach położnica w czasie przebywania na oddziale położniczym ma 

możliwość skorzystania z pomocy certyfikowanego doradcy laktacyjnego? Kto podejmuje 

decyzję o udzieleniu bądź odmowie świadczenia? 

12. W jakich szczególnych sytuacjach noworodki dokarmia się mlekiem modyfikowanym? Kto 

i w jakim trybie podejmuje decyzję o podjęciu interwencji tego typu? W jaki sposób jest to 

konsultowane z matką dziecka? 

13. Kto dokonuje oceny budowy jamy ustnej i funkcji ssania u dziecka? W jakich szczególnych 

sytuacjach ta ocena jest pomijana? Jak często dokonuje się zabiegu podcięcia wędzidełka 

języka? 

14. W jaki sposób rodzącej/położnicy udzielana jest wyczerpująca informacja o jej stanie oraz 

proponowanych interwencjach medycznych? W jaki sposób rodząca/położnica wyraża 

zgodę na badanie i interwencje? 

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 2 Ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, bardzo proszę 

o przesłanie odpowiedzi w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego pisma. 

 

          

Z wyrazami szacunku 
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