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Włocławek, dnia 15 maja 2020 r. 
 
 

Nasz znak: WSS / DN / 065 / 2020 

DOTYCZY: STANOWISKO SZPITALA W SPRAWIE PORODÓW RODZINYCH 

 

Szanowni Przyszli Rodzice, 

Wielu z Państwa pyta czy jest już możliwość porodu rodzinnego w Wojewódzkim Szpitalu  
Specjalistycznym we Włocławku. Zdajemy sobie sprawę, że oczekując dziecka jako przyszli  
Rodzice chcieliby Państwo dzielić te pierwsze cudowne momenty razem. Wiemy również, że 
wiele szpitali już dziś zdecydowało o ponownym umożliwieniu obecności osoby  
towarzyszącej przy porodzie.  

Zawsze byliśmy i nadal jesteśmy gorącymi zwolennikami Porodów Rodzinnych, stąd obecna 
sytuacja epidemiologiczna jest dla nas tak samo trudna i nieoczekiwana, jak i dla Państwa. 
Chcielibyśmy jednakże zwrócić Państwa uwagę na fakt, iż Oddział Położniczy  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku jest jedynym w regionie  
oddziałem o II stopniu referencyjności. Oznacza to, że poza wspieraniem naturalnych  
porodów niepowikłanych, naszym zadaniem jest udzielenie pomocy kobietom będącym  
w ciąży powikłanej bądź zagrożonej o patologicznym przebiegu, kobietom, które w ciąży 
cierpią z powodu różnych poważnych dolegliwości. Jednocześnie naszym szczególnym  
zadaniem jest pomaganie w przyjściu na świat i opieka nad dziećmi urodzonymi przed 35  
tygodniem ciąży, z niską masą urodzeniową, urodzonymi w ciężkiej zamartwicy,  
z zaburzeniami oddychania, u których konieczne jest monitorowanie czynności serca,  
czynności oddechowej i temperatury, czy podejrzanymi o chorobę hemolityczną, gdyż  
jesteśmy przygotowani do intensywnej opieki nad wcześniakami i noworodkami  
z problemami zdrowotnymi. 

Zaufali nam zatem również Rodzice, którzy oczekują dziecka w sytuacji ogromnego  
niepokoju związanego z zagrożeniem, czy powikłaniem ciąży. Rodzice, którzy równie  
intensywnie jak Państwo oczekują narodzin zdrowego dziecka. Rodzice, którzy równie  
mocno wierzą, że poród będzie tą jedną z najtrudniejszych, ale i najszczęśliwszych chwil  
w życiu. A jednak muszą jednocześnie mierzyć się z niekorzystnymi czynnikami, na które nie 
mają wpływu, a które mogą bez odpowiedniej opieki lub przy dodatkowym zagrożeniu  
zakończyć się tragedią. 

W obecnej sytuacji epidemiologicznej, gdy wiemy, że na szali kładziemy zdrowie i życie 
dzieci jeszcze nienarodzonych, noworodków oraz ich mam, nie jesteśmy w stanie podjąć 
ryzyka związanego z możliwością wprowadzenia osób trzecich na teren Oddziału  
Położniczego. Ryzyka, które może wiązać się z nieumyślnym nawet wprowadzeniem na  
teren tego oddziału osoby zakażonej koronawirusem. Naszym zadaniem jest ochrona życia  
i zdrowia, a w tym oddziale jest to ochrona życia i zdrowia najmniejszych i najsłabszych istot. 
To zadanie musimy wypełniać z należytą starannością, aby w Oddziale Położniczym dać 
wszystkim mamom maksimum szans na szczęśliwe macierzyństwo oraz nowonarodzonym 
dzieciom maksimum szans na szczęśliwy początek życia. 

Jesteśmy przekonani, że zechcą Państwo zrozumieć, zaakceptować i wesprzeć powyższe 
stanowisko. Jest ono podyktowane li tylko kwestą bezpieczeństwa przyszłych mam oraz 
dzieci, zarówno tych, które mają przyjść na świat, jak i nowonarodzonych. 

http://www.szpital.wloclawek.pl/
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Z uwagi na wszystko powyższe, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku oraz 
nadal trwający stan zagrożenia epidemiologicznego, kierując się dobrem jakim jest  
zdrowie i życie przyszłych mam oraz ich dzieci, podtrzymuje swoje stanowisko w zakresie  
nieuczestniczenia osób trzecich przy porodzie co najmniej do końca maja 2020 r.  

Nasza decyzja jest zgodna z najnowszą opinią Krajowego Konsultanta ds. Położnictwa  
i Ginekologii Prof. Krzysztofa Czajkowskiego oraz Konsultanta Krajowego ds. Perinatologii 
Prof. Mirosława Wielgosia, którzy nadal nie zalecają łagodzenia ograniczeń dotyczących 
opieki w zakresie położnictwa i ginekologii. Powyższe stanowisko jest dla nas wiążące,  
jednocześnie to my odpowiadamy bezpośrednio za bezpieczeństwo Państwa i Państwa 
dzieci. Będziemy jednakże na bieżąco śledzić sytuację epidemiologiczną w Polsce oraz  
wytyczne konsultantów, abyśmy mogli jak najszybciej powrócić do Porodów Rodzinnych, 
które i dla nas są ogromną radością i satysfakcją. 

 

Z poważaniem 
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