
APEL O POMOC DLA ODDZIAŁU PATOLOGII CIĄŻY 

SZPITALA MIEJSKIEGO IM.F.RASZEI W POZNANIU 

 

My, lekarze i położne Oddziału Ginekologiczno - Położniczego z Oddziałem Patologii Ciąży Szpitala 

Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu, zwracamy się o pomoc i przeciwdziałanie planowanej przez Dyrekcję  

likwidacji Oddziału Patologii Ciąży.  

Dyrekcja w związku z zadłużeniem Szpitala i ogólnopolskim trendem spadkowym liczby porodów, 

zaplanowała od nowego roku 2023 trwałe zamknięcie 19- łóżkowego Oddziału Patologii Ciąży. Wyżej wymieniony 

oddział patologii ciąży zostanie  wykorzystany w całości (19 łóżek ) na bardziej dochodowy Oddział Chirurgiczny 

leczący chirurgicznie powikłania naczyniowe cukrzycy. 

  Warto nadmienić, iż łączność oddziału oraz węzły sanitarne nie są przystosowane do komunikacji                                 

z chirurgicznym blokiem operacyjnym, na który trzeba przetransportować pacjentów z ciężkimi, zakażonymi,  

ropnymi ranami. Będą oni  przemieszczać się  przez czysty Oddział Ginekologii i ewentualny, wydzielony Oddział  

Patologii Ciąży, co z punktu widzenia wymogów sanitarnych  jest nie do zaakceptowania.  

Miesięcznie do NFZ z Oddziału Chirurgii jest raportowanych od 13 do 17 przypadków leczenia 

chirurgicznego trudno gojących się ran, w tym amputacji.  

Kobiety w ciąży leczone dotychczas na dostosowanym  do ich potrzeb, oddzielonym od oddziału ginekologii,                   

19- łóżkowym oddziale, będą hospitalizowane w zamian na oddziale ginekologicznym i położniczym. Na ich 

hospitalizacje przeznaczono 8 łóżek. Oznacza to ich kontakt z pacjentkami po porodach , czy leczeniu 

ginekologicznym,  a także po poronieniach.  Kilkułóżkowy Pododdział Patologii Ciąży zostanie utworzony kosztem 

łóżek Oddziału Ginekologicznego i Położniczego (Oddział Ginekologiczny- 20 łóżek, Oddział Położniczy – 18 łóżek 

oraz 7 łóżek pooperacyjnych). Została wdrożona redukcja 10 etatów wykwalifikowanego personelu medycznego 

położnych .  

II referencyjny Oddział Patologii Ciąży w naszym Szpitalu jest podstawowym zapleczem dla drugiego pod 

względem ilości porodów Bloku Porodowego w Poznaniu i jednocześnie całym Województwie Wielkopolskim i  od 

lat utrzymujący niezmiennie tę pozycję. Jako jedyny szpital w Poznaniu odnotowaliśmy wzrost ilości porodów. Przez 

lata wypracowana wysoka jakość opieki okołoporodowej potwierdzana jest rokrocznie w rankingach Fundacji Rodzić 

po Ludzku, gdzie pacjentki oceniają naszą jednostkę jako najlepszą Poznańską Porodówkę, przyjazną i bezpieczną dla 

Matki i Dziecka.  

Biorąc te wszystkie wyżej wymienione fakty pod uwagę,  likwidacja Oddziału Patologii Ciąży                                  

jest niezrozumiała i w oczywisty sposób szkodliwa, a wręcz groźna dla pacjentek ciężarnych i rodzących z terenu 

miasta Poznania i okolic. Spowoduje to drastyczne obniżenie ilości pacjentek przyjmowanych do porodów, 

przeniesienie obciążenia na inne Oddziały Położnicze w mieście, a z czasem zmniejszenie ilości wykonywanych 

procedur ginekologicznych i w dalszej perspektywie likwidacje całego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. 

 Jest to zadziwiające, że do takiej sytuacji dochodzi w Polsce – kraju, w  którym tak duże nakłady finansowe 

przekazywane są na politykę prorodzinną i w mieście Poznaniu, które uchodzi za  nowoczesne i wspierające młodych 

mieszkańców.  

Wykazując się troską o bezpieczeństwo zdrowotne Wielkopolanek kierujemy do wszystkich niżej 

wymienionych apel o pomoc w dalszym nieprzerwanym funkcjonowaniu Oddziału Patologii Ciąży w obecnym 

kształcie i prawidłowego sprawowania opieki nad ciężarnymi przez sprawdzony i ceniony w  regionie zespół 

medyczny.  

O planowanych zmianach zespół lekarsko-położniczy został poinformowany około 15 grudnia. Dyrekcja nie 

podjęła rozmów na temat planowanego zamknięcia Oddziału Patologii Ciąży. 

 

Z wyrazami szacunku i w przekonaniu, że razem można zrobić lepiej i więcej dla dobra wszystkich 

kobiet ciężarnych potrzebujących wsparcia i pomocy medycznej. 

 



     LEKARZE I POŁOŻNE ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO Z ODDZIAŁEM PATOLOGII 
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