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Szanowny Panie Prezydencie, 

 

W związku z otrzymanym przez Fundację Rodzić po Ludzku („Fundacja”) „Apelem o pomoc dla 

Oddziału Patologii Ciąży Szpitala Miejskiego im. F. Raszei w Poznaniu” („Apel”) oraz w nawiązaniu 

do pisma Fundacji Matecznik, z dnia 16 stycznia br., pragnę wskazać, iż Szpital Miejski im. F. Raszei 

zajmuje na dzień dzisiejszy 1. miejsce, jako najlepsza placówka lecznicza w Poznaniu na portalu 

Fundacji www.gdzierodzic.info oraz został zakwalifikowany, jako jeden z trzech najwyżej ocenianych 

szpitali w województwie wielkopolskim w Ranking Szpitali Gdzie Rodzić po Ludzku 2022.  

 

Miejsce 1. Szpitala na portalu, o którym mowa powyżej, stanowi wynik wypełnionych przez kobiety 

ankiet w akcji "Głos Matek", które rodziły w ostatnich trzech latach kalendarzowych. Podsumowanie 

ankiet jest aktualizowane co 24 godziny. Portal www.gdzierodzic.info został nagrodzony przez 

Światową Organizację Zdrowia, doceniono działalność Fundacji w zakresie prac nad poprawą 

jakości opieki okołoporodowej, a także uświadamiania kobiet na temat przysługujących im praw, w 

tym prawa do wyrażania swoich potrzeb. Powyższe wskazuje, jak potrzebne jest uzyskiwanie 

powyższych danych w ramach akcji „Głos Matek” i jak istotnym jest fakt uzyskania przez Szpital tak 

wysokich not. Ideą Rankingu Szpitali jest bowiem wskazywanie placówek w których kobieta może 

“urodzić po ludzku”, w intymności i poszanowaniu godności. 

 

Kwestia poruszona przez Fundację Matecznik, iż pacjentki w początkowej fazie porodu są kierowane 

na Oddział Patologii, gdzie w spokoju i bez pośpiechu mogą przebywać nie zajmując sal 

porodowych, a tym samym mając szansę na w pełni fizjologiczny poród bez konieczności 
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medykalizacji mającej na celu przyspieszenie porodu, którego podłoże leży w kwestiach 

organizacyjnych placówki, a dokładnie możliwościach lokalowych, znajduje potwierdzenie                               

w komentarzach kobiet wyrażonych w ramach akcji „Głos Matek”. Czytamy bowiem, iż „Po przybyciu 

na izbę okazało się, że pomimo regularnych skurczy nie mam rozwarcia, wiec postanowiono przyjąć 

mnie na oddział patologii”.  

Dodatkowo chciałam zwrócić uwagę na fakt, iż na pytanie o najważniejsze powody wybrania tego 

Szpitala 72% kobiet wskazało na dobrą opinię o oddziale położniczym. Dodatkowo 92% 

ankietowanych kobiet, które urodziły drogami natury wskazało, że zaraz po porodzie nagie dziecko 

zostało położone im na nagich piersiach/brzuchu. To jest bardzo dobry wynik, który wskazuje na 

dużą uważność personelu w zakresie tak istotnej kwestii, jaką jest pozostawanie w kontakcie „skóra 

do skóry” bezpośrednio po porodzie. Na pytanie „Czy gdyby miała Pani rodzić jeszcze raz, wybrałaby 

Pani ten szpital ponownie?” – 54% kobiet odpowiedziało zdecydowanie tak, a 27% raczej tak, co 

daje łącznie wynik 81% pozytywnych opinii. Intencją Fundacji jest, aby wyżej wskazane wyniki 

osiągnięte przez personel medyczny Szpitala nie uległy obniżeniu poprzez brak możliwości rodzenia 

zgodnie z potrzebami kobiet i czasem, który jest im potrzeby, a który otrzymywały także dzięki 

możliwości przebywania w pierwszej fazie porodu na Oddziale Patologii. 

W związku z powyższym kieruje do Pana zapytanie czy kwestie poruszone w niniejszym piśmie były 

przedmiotem analizy i były rozpatrywane przed podjęciem decyzji, jak czytamy w otrzymanym Apelu, 

o zamknięciu 19-łóżkowego Oddziału Patologii Ciąży i przeznaczeniu „łózek na bardziej dochodowy 

Oddział Chirurgiczny leczący rany przewlekłe i powikłania naczyniowe cukrzycy”?  
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