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Szanowni Państwo, 
Poniżej znajduje się ankieta dotycząca Państwa szpitala, stanowiąca załącznik do wniosku o 
dostęp do informacji publicznej. 
Prosimy o udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania oznaczone gwiazdką. 
Jeśli pytanie warunkowe nie dotyczy Państwa szpitala, prosimy o wpisanie w pole 
odpowiedzi „ n/d.” 
 
 
 

* [AA] Informacje podstawowe 
Proszę wpisać odpowiedź/odpowiedzi tutaj: 
 

Pełna nazwa placówki 

 
Adres placówki   

 

 
* [AB] Dane kontaktowe  
Proszę wpisać odpowiedź/odpowiedzi tutaj: 
 

telefon kontaktowy czynny całą dobę   

 
     telefon do oddziału położniczego dla pacjentek 

     e-mail do kontaktu z placówką   

 
 strona internetowa   
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[AC] Jakie certyfikaty/tytuły posiada szpital? 
Proszę wybrać wszystkie, które pasują 
 

 „Szpital Przyjazny Dziecku” 

 Certyfikat Jakości ISO 

 Akredytacja (nadawana przez Centrum Monitorowania Jakości) 

 Inne:  
 
 

 
* [ACa] W odniesieniu do uzyskanego certyfikatu 
"Szpital Przyjazny Dziecku" prosimy o udzielenie 
informacji w następującym zakresie.  
Proszę wpisać odpowiedź/odpowiedzi tutaj: 
 
Rok oceny 
 
 
Rok reoceny 
 
W przypadku braku reoceny prosimy wpisać 0 (zero). 
 
 

* [ACb] W którym roku dokonano ostatniej oceny na 
potrzeby Certyfikatu Jakości ISO?  
Proszę wpisać odpowiedź tutaj: 

 

 
 

* [AD] Proszę podać stopień referencyjności.  
 
Proszę wpisać odpowiedź/odpowiedzi tutaj: 
 

oddziału położniczego   
 
oddziału neonatologicznego   
 
 
Prosimy wpisać odpowiedź używając cyfr arabskich. 
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* [AE] Kto jest właścicielem / organem założycielskim 
szpitala?  
Proszę wpisać odpowiedź tutaj: 

 
* [AF] Czy szpital ma podpisany kontrakt z NFZ?  
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 
 

 Tak 

 Nie 
 

* [AG] Jaka jest zwyczajowa nazwa szpitala (taka, której 
używają kobiety/ personel medyczny w codziennych 
rozmowach)?  
Proszę wpisać odpowiedź tutaj: 
 

  

  



Ankieta do szpitali i oddziałów położniczych 2016 
 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

 
4 

* [AH] Osoby odpowiedzialne  
Proszę wpisać odpowiedź/odpowiedzi tutaj: 
 

Proszę podać imię i nazwisko ordynatora / koordynatora oddziału 
ginekologiczno-położniczego   

 
Proszę podać imię i nazwisko położnej oddziałowej oddziału  
ginekologiczno-położniczego 

 
Proszę podać imię i nazwisko ordynatora / koordynatora oddziału 
neonatologicznego   

 
Proszę podać imię i nazwisko położnej oddziałowej oddziału 
neonatologicznego   

 
Imię, nazwisko, funkcja, telefon kontaktowy, adres e-mail osoby 
odpowiedzialnej za wypełnienie ankiety   
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* [AHa] Okres pełnienia funkcji  
 
Proszę wpisać odpowiedź/odpowiedzi tutaj: 
 

Od którego roku ordynator / koordynator oddziału ginekologiczno-położniczego 
pełni tę funkcję   

 
Od którego roku położna oddziałowa oddziału ginekologiczno-położniczego 
pełni tę funkcję   

 
Od którego roku ordynator / koordynator oddziału neonatologicznego pełni 
tę funkcję   

 
Od którego roku położna oddziałowa oddziału neonatologicznego pełni  
tę funkcję   
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Informacje ogólne 

 
* [B1] Czy szpital/oddział prowadzi szkołę rodzenia?  
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 
 

 Tak 

 Nie 
 

* [B2] Czy szpital współpracuje z jakąś szkołą rodzenia?  
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 
 

 Tak 

 Nie 
 

* [B3] Proszę podać kontakt do szkoły rodzenia.  
Proszę wpisać odpowiedź/odpowiedzi tutaj: 
 

osoba do kontaktu 
 

   
tel. 

 
e-mail  

  

 
www 

 
* [B4] Czy zajęcia w szkole rodzenia, którą prowadzi 
szpital lub z którą szpital współpracuje są płatne?  
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 
 

 Tak 

 Nie 
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* [B5] Wiele kobiet chce obejrzeć miejsce, w którym 
urodzi się ich dziecko. Czy zainteresowane kobiety mogą 
obejrzeć oddział porodowy przed porodem?  
Proszę wybrać wszystkie, które pasują 
 

 Tak, pokazujemy oddział każdej kobiecie, która wyrazi taką chęć 

 Tak, ale tylko w grupie, w ramach zajęć szkoły rodzenia 

 Tak, mamy na stronie internetowej zdjęcia/film, na których przedstawiamy 
oddział 

 Tak, ale pod pewnymi warunkami 

 Nie ma takiej możliwości 
 

* [B5b] Pod jakimi warunkami zainteresowane kobiety 
mogą obejrzeć oddział porodowy przed porodem?  
Proszę wpisać odpowiedź tutaj: 
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Izba przyjęć 

 
* [C1] Jakie dokumenty musi mieć ze sobą kobieta przy 
przyjęciu do szpitala?  
Proszę wybrać wszystkie, które pasują 
 

 karta ciąży 

 dowód osobisty 

 dokument potwierdzający ubezpieczenie 

 skierowanie do szpitala 

 wypisy z poprzednich pobytów w szpitalu 

 zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach szkoły rodzenia 

 plan porodu 

 dodatkowe dokumenty w przypadku planowego cięcia cesarskiego 

 inne 
 

* [C1a] Jakie inne dokumenty musi mieć ze sobą kobieta 
przy przyjęciu do szpitala?  
Proszę wpisać odpowiedź tutaj: 
 

 
 
* [C1b] Jakie dodatkowe dokumenty w przypadku 
planowego cięcia cesarskiego musi mieć ze sobą kobieta 
przy przyjęciu do szpitala?  
Proszę wpisać odpowiedź tutaj: 
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* [C2] Jakie wyniki badań powinna mieć ze sobą kobieta 
przy przyjęciu do szpitala?  
Proszę wybrać wszystkie, które pasują 
 

 grupa krwi i Rh z przeciwciałami odpornościowymi (oryginał) 

 morfologia - z ostatnich 6 tygodni 

 badanie moczu - z ostatnich 6 tygodni 

 antygen HBs - HBS Ag - badanie w kierunku WZW B - wykonane w ciąży 

 OWA, WR - odczyn Wassermanna - badanie w kierunku kiły - wykonane w 
ciąży 

 wynik posiewu z przedsionka pochwy i odbytu w kierunku nosicielstwa 
bakterii Streptoccocus agalactiae (paciorkowiec typu B) - wykonanego po 35. 
tygodniu ciąży 

 badanie na nosicielstwo wirusa HIV 

 przeciwciała anty-HCV (badanie w kierunku WZW C) 

 badanie układu krzepnięcia 

 wszystkie wyniki badań usg wykonane w obecnej ciąży 

 zaświadczenia od innych lekarzy specjalistów jeśli były przeprowadzane 
konsultacje np. od okulisty lub kardiologa 

 dodatkowe badania w przypadku planowego cięcia cesarskiego 
 

* [C2c] Jakie dodatkowe wyniki badań w przypadku 
planowego cięcia cesarskiego powinna mieć ze sobą 
kobieta przy przyjęciu do szpitala do porodu?  
Proszę wpisać odpowiedź tutaj: 

 

* [C3] Czy plan porodu jest dołączany do dokumentacji?  
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 
 

 Tak 

 Nie 
 

* [C4] Czy wejście do budynku szpitala jest dostosowane 
do potrzeb kobiet mających trudności w poruszaniu się? 
(brak schodów, progów, podjazd lub winda)  
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 
 

 Tak 

 Nie 
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* [C5] Czy fotel ginekologiczny, łóżko do USG są 
dostosowane do potrzeb kobiet, które mają duże 
trudności w poruszaniu się?  
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 
 

 Tak 

 Nie 
 

* [C6] Czy w oddziałach, w których przebywają kobiety 
ciężarne, rodzące i położnice znajduje się toaleta z 
prysznicem dostosowana do potrzeb kobiet z protezą 

nóg, poruszających się na wózku?  
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 
 

 Tak 

 Nie 
 

* [C7] Czy w szpitalu można skorzystać z usług tłumacza 
języka migowego/tłumacza on-line? Czy personel 
medyczny zna język migowy lub ma podpisaną umowę o 
współpracy z tłumaczem?  
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 
 

 Tak 

 Nie 
 

* [C8] Czy szpital posiada dokumenty dostosowane do 
potrzeb osób słabowidzących i niewidomych?  
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 
 

 Tak 

 Nie 
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* [C9] Jakie czynności są wykonywane w izbie przyjęć u 
pacjentek przyjmowanych do porodu?  
Proszę wybrać odpowiednią odpowiedź przy każdej pozycji: 
 

  U 
wszystkich 
pacjentek 

Nie u 
wszystkich, w 
zależności od 
decyzji 
personelu 

Na 
prośbę 
pacjentki 

W ogóle nie 
wykonujemy 

zbieranie wywiadu     
badanie ogólne (tj. 
pomiar RR, HR, 
temperatury, 
ważenie) 

    

badanie 
wewnętrzne 

    

zakładanie 
wenflonu 

    

badanie KTG     
badanie USG     
lewatywa     
golenie krocza     
zaznajomienie 
pacjentki z 
prawami pacjenta 

    

 
[C9b] Jakie inne czynności i jak często są wykonywane 
w izbie przyjęć u pacjentek przyjmowanych do porodu? 
Proszę wpisać odpowiedź tutaj: 

 

  
Prosimy o wskazanie czynności, których nie zaznaczono w pytaniu C9. 
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* [C10] Kto zazwyczaj wykonuje w izbie przyjęć 
wskazane czynności przyjmując kobietę do porodu?  
Proszę wybrać odpowiednią odpowiedź przy każdej pozycji: 
 

  Lekarz Położna 
zbieranie wywiadu   
badanie ogólne (tj. pomiar RR, HR, ważenie)   
badanie wewnętrzne   
zakładanie wenflonu   
badanie KTG   
badanie USG   
lewatywa   
golenie krocza   
zaznajomienie pacjentki z prawami pacjenta   
 
 
* [C11] Kto w Państwa oddziale wybiera osobę 
sprawującą opiekę (OSO)? 
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 
 

 jest przydzielana pacjentkom 

 pacjentka może wybrać OSO 
 

* [C12] Czy pacjentki w izbie przyjęć:  
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 
 

 Przebierają się w koszulę/strój szpitalny 

 Przebierają się we własne ubranie 

 Inne (jakie?)   
 

* [C13] W przypadku, gdy wszystkie łóżka/sale 
porodowe są zajęte:  
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 
 

 izba przyjęć nie przyjmuje rodzących 

 izba przyjęć przyjmuje rodzące, które czekają na swoją kolej 

 inne (jakie?)   
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[C13b]Gdzie czekają rodzące po przyjęciu do szpitala, 
gdy wszystkie łóżka/sale porodowe są zajęte? 
Proszę wpisać odpowiedź tutaj: 
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Oddział porodowy 

 
* [D1] Ile jest miejsc w oddziale porodowym?  
Proszę wpisać odpowiedź/odpowiedzi tutaj: 
 

Na wielołóżkowym trakcie 
porodowym/w salach 

wieloosobowych 
   

W salach jednoosobowych  
 

 
 
* [D2] Jeśli w szpitalu jest trakt porodowy/trakty 
porodowe, to czym są oddzielone od siebie łóżka?  

Proszę wybrać wszystkie, które pasują 
 

 niczym nie są oddzielone 

 parawanem 

 żaluzjami 

 niską ścianką 

 sala podzielona jest na boksy 

 brak traktu porodowego 
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* [D3a] Proszę zaznaczyć, jakie sprzęty pomocne 
podczas porodu są dostępne w salach jednoosobowych 
do porodu  
Proszę wybrać odpowiednią odpowiedź przy każdej pozycji: 
 

  
tak, we wszystkich 
salach jednoosobowych 

tak, w niektórych salach 
jednoosobowych 

nie są 
dostepne 

worek sako    
piłka    

drabinka    
stołek 

porodowy    

materac    
lina    

prysznic    
wanna    

 
 
 
* [D3b] Proszę zaznaczyć, jakie sprzęty pomocne 
podczas porodu są dostępne w salach wieloosobowych 
do porodu. 
Proszę wybrać odpowiednią odpowiedź przy każdej pozycji: 
 

  

tak, na wszystkich 
stanowiskach na 
trakcie/we wszystkich 
salach wieloosobowych 

tak, na niektórych 
stanowiskach na 
trakcie/w niektórych 
salach wieloosobowych 

nie są 
dostepne 

worek 
sako    

piłka    
drabinka    

stołek 
porodowy    

materac    
lina    

prysznic    
wanna    
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* [D4] Czy sala lub sale jednoosobowe dostępne są:  
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 

 dla wszystkich rodzących, bez opłat 

 dla wszystkich rodzących, za opłatą 

 tylko dla porodów rodzinnych, bez opłat 

 tylko dla porodów rodzinnych, za opłatą 

 dla rodzących/par wynajmujących indywidualną opiekę położnej 

 Inne   

 
 

 
* [D5] Czy plan porodu jest omawiany z pacjentką?  
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 
 

 zawsze 

 często 

 czasami 

 nigdy 
 

* [D6] Gdzie i z kim omawiany jest plan porodu?  
Proszę wybrać wszystkie, które pasują 
 

 z lekarzem w izbie przyjęć 

 z lekarzem w sali porodowej 

 z położną w izbie przyjęć 

 z położną w sali porodowej 
 

* [D7] Czy zapis KTG w porodzie fizjologicznym jest 
prowadzony:  
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 
 

 przez cały okres porodu, pacjentka leży na łóżku porodowym 

 przez cały okres porodu, przy użyciu telemetrii 

 raz na jakiś czas 

 nie jest prowadzony, ocena stanu płodu dokonywana jest przez 
osłuchiwanie 
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* [D7b] Czas pomiarów zapisu KTG w porodzie 
fizjologicznym: 
Proszę wpisać odpowiedź/odpowiedzi tutaj: 
 

Co ile minut prowadzony jest zapis KTG?   
 
 
 

Przez ile minut prowadzony jest zapis KTG?   
 
 

 
 
* [D8] Jak często, w trakcie fizjologicznego porodu, 
wykonywane jest badanie wewnętrzne w celu oceny 
postępu porodu?  
Proszę wybrać wszystkie, które pasują 
 

 w określonych odstępach czasu przez położną 

 w określonych odstępach czasu przez lekarza 

 nie ma ustalonej częstotliwości badań 
 

* [D8b] Co ile minut, w trakcie fizjologicznego porodu, 
wykonywane jest przez lekarza badanie wewnętrzne w 
celu oceny postępu porodu?  
Proszę wpisać odpowiedź tutaj: 
 

 
 

  

* [D8c] Co ile minut, w trakcie fizjologicznego porodu, 
wykonywane jest przez położną badanie wewnętrzne w 

celu oceny postępu porodu?  
Proszę wpisać odpowiedź tutaj: 

 

 

 
 
* [D9] W jaki sposób zapewnia się rodzącej odpowiednią 
podaż płynów?  
Proszę wybrać wszystkie, które pasują 
 

 podajemy kroplówkę nawadniającą 

 rodząca może pić, jeśli ma na to ochotę 
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* [D9b] Co może pić rodząca?  
Proszę wpisać odpowiedź tutaj: 
 

  

 
 
* [D10] Czy rodząca może jeść w czasie fizjologicznego 
porodu?  
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 
 

 Tak 

 Nie 
 

* [D11] Czy z rodzącą omawiane są różne 
(farmakologiczne i niefarmakologiczne), dostępne w 
oddziale sposoby łagodzenia bólu? 
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 
 

 Tak 

 Nie 
 

* [D12] Jakie niefarmakologiczne sposoby łagodzenia 
bólu są stosowane w trakcie porodu?  
Proszę wybrać wszystkie, które pasują 
 

 aktywność fizyczna - ruch, pozycje wertykalne 

 masaż 

 praca z oddechem 

 ciepły okład 

 zimny okład 

 kąpiel/prysznic 

 przezskórna stymulacja elektryczna (TENS) 

 nie stosujemy niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu 

 inne (jakie?):   
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* [D13] Jakie farmakologiczne sposoby łagodzenia bólu 
są stosowane w trakcie porodu?  
Proszę wybrać wszystkie, które pasują 
 

 analgezja wziewna 

 petydyna 

 znieczulenie zewnątrzoponowe 

 inne 

 nie stosujemy farmakologicznych metod łagodzenia bólu 
 

* [D13b] Jakie inne farmakologiczne sposoby łagodzenia 
bólu są stosowane w trakcie porodu?  
Proszę wpisać odpowiedź tutaj: 

 

  

* [D14] Czy w szpitalu/oddziale dostępne jest 
znieczulenie dolędźwiowe przy porodzie drogami natury?  
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 
 

 tak, na życzenie pacjentki 

 tak, ale tylko ze wskazań medycznych 

 nie jest dostępne (z jakiego powodu?)   

 

* [D15] Czy pacjentka rodząca ze znieczuleniem 
dolędźwiowym może się poruszać?  
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 
 

 tak, znieczulenie na to pozwala 

 nie, pacjentka musi leżeć 
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* [D16] Proszę wymienić 2 najczęściej stosowane 
pozycje w czasie II okresu porodu?  
 
Proszę wybrać co najwyżej 2 odpowiedzi 
 

 parcie na plecach na łóżku porodowym 

 parcie na boku na łóżku porodowym 

 parcie w kucki z pomocą osoby towarzyszącej 

 parcie w kucki na łóżku porodowym 

 parcie w klęku z pomocą osoby towarzyszącej 

 parcie w poziomym klęku 

 parcie w pozycji siedzącej 

 inna 
 
 

* [D17] Czy w szpitalu/oddziale możliwy jest poród w 
wodzie (zakończony urodzeniem dziecka do wody)?  
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 
 

 Tak 

 Nie 
 

* [D18] Czy rodząca jest informowana o stosowanych 
podczas porodu środkach, badaniach i zabiegach?  
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 
 

 tak, zawsze 

 prawie zawsze, w zależności od sytuacji 

 tak, jeśli rodząca zapyta 

 zwykle tego nie robimy 
 

* [D19]Kto sprawuje opiekę nad rodzącą w czasie 

przebiegającego fizjologicznie porodu bez komplikacji, 
bez znieczulenia farmakologicznego? 
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 
 

 przez cały poród tylko położna 

 przez większą część porodu położna, lekarz przychodzi co jakiś czas 

 położna i lekarz wspólnie 

 przez większą część porodu lekarz z pomocą położnej 
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* [D19b] W jakiej sytuacji lekarz przychodzi sprawować 
opiekę nad rodzącą w czasie przebiegającego 
fizjologicznie porodu bez komplikacji, bez znieczulenia 
farmakologicznego?  
Proszę wpisać odpowiedź tutaj: 

 

  

* [D20] Jakie metody ochrony krocza są stosowane w 
czasie porodu drogami natury?  
Proszę wybrać odpowiednią odpowiedź przy każdej pozycji: 
 

  zawsze często rzadko nigdy 
nacięcie     
parcie spontaniczne     
powolne wytaczanie główki     
masaż krocza w czasie porodu     
 
[D20b] Jakie inne metody ochrony krocza są stosowane 
w czasie porodu drogami natury i jak często? 
Proszę wpisać odpowiedź tutaj: 
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* [D21] Czy zaraz po porodzie drogami natury zdrowy 
noworodek jest kładziony nagi na odsłoniętej piersi 
matki?  
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 
 

 zawsze 

 prawie zawsze 

 czasem tak, czasem nie, to zależy od sytuacji 

 prawie nigdy 

 nigdy 
 
 

* [D22] Jak długo, po porodzie drogami natury, zdrowy 
noworodek pozostaje w nieprzerwanym kontakcie z 
matką „skóra do skóry”?  
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 
 

 1- 5 minut 

 powyżej 5 - 30 minut 

 powyżej 30 minut do 2 godzin 

 minimum 2 godziny 
 

* [D23] Czy po porodzie drogami natury, w czasie 
kontaktu “skóra do skóry” noworodek jest:  
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 
 

 owinięty pieluszką/becikiem 

 ubrany 

 nagi - przykryty kocykiem lub pieluszką 
 

* [D24] Kiedy odbywa się pierwsze karmienie piersią 
zdrowego noworodka po porodzie drogami natury?  
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 
 

 po określonym czasie od narodzin 

 nie później niż po około 2 godzinach 

 po kilku godzinach 

 po dłuższym czasie, np. następnego dnia 
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* [D24b] Po ilu minutach od narodzin odbywa się 
pierwsze karmienie piersią zdrowego noworodka po 
porodzie drogami natury?  
Proszę wpisać odpowiedź tutaj: 

 

  

 
 
* [D25] Gdzie jest dokonywana ocena w skali Apgar po 
porodzie drogami natury?  
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 
 

 na brzuchu matki 

 w kąciku noworodka w pobliżu matki 

 poza salą porodową, w której dziecko się urodziło (kącik noworodkowy 
zlokalizowany jest w odrębnym pomieszczeniu) 
 

* [D26] Kto dokonuje oceny w skali Apgar po porodzie 
drogami natury?  
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 
 

 położna 

 lekarz neonatolog 

 lekarz ginekolog-położnik 
 

* [D27] Kiedy następuje zaciśnięcie pępowiny?  
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 
 

 od razu po porodzie 

 po kilku, kilkunastu minutach 

 po ustaniu tętnienia bez względu na to, jak długo trzeba czekać 
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* [D28] Czy w trakcie szycia krocza po porodzie 
fizjologicznym noworodek jest zabierany od matki?  
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 
 

 zawsze 

 prawie zawsze 

 czasem tak, czasem nie, to zależy od sytuacji 

 prawie nigdy 

 nigdy 
 

* [D29] Ważenie i mierzenie zdrowego noworodka po 
porodzie drogami natury odbywa się:  
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 
 

 w kąciku noworodka w pobliżu matki 

 w innym pomieszczeniu 

 w innym miejscu (jakim?)   
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* [D30] W jakim czasie po narodzinach odbywa się 
mierzenie i ważenie zdrowego noworodka:  
Proszę wybrać odpowiednią odpowiedź przy każdej pozycji: 
 

  po porodzie 
fizjologicznym 

po porodzie 
zabiegowym 
(vacuum, kleszcze) 

po cięciu 
cesarskim 

po 5 – 10 minutach 
po narodzinach    

po 11 – 30 
minutach po 
narodzinach 

   

po 31 min – 2 
godzinach po 
narodzinach 

   

najwcześniej po 2 
godzinach po 
narodzinach 

   

wtedy, kiedy chcą 
rodzice dziecka    

 
* [D31] Czy osoba towarzysząca może być obecna przy 

ważeniu i mierzeniu zdrowego noworodka?  
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 
 

 Tak 

 Nie 
 

* [D31b] Z jakich powodów osoba towarzysząca nie 
może być obecna przy ważeniu i mierzeniu zdrowego 
noworodka?  
Proszę wpisać odpowiedź tutaj: 
 

 
* [D32] Kiedy zdrowy noworodek po porodzie drogami 
natury jest ubierany? 
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 

 w ciągu 1 do 5 minut po narodzinach 

 powyżej 5 do 30 minut po narodzinach 

 powyżej 30 minut do 2 godzin po narodzinach 

 najwcześniej 2 godziny po narodzinach 
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* [D33] Czy osoba towarzysząca może przebywać z 
kobietą:  
Proszę wybrać wszystkie, które pasują 
 

 w czasie badania na izbie przyjęć 

 przez cały czas trwania porodu 

 na trakcie porodowym, o ile pozostałe rodzące wyrażą zgodę 

 przez cały czas trwania cesarskiego cięcia 

 przez 2 godziny po porodzie 

 w oddziale położniczym (w godzinach odwiedzin) 

 może zostać w oddziale położniczym również na noc 

 w szpitalu nie ma możliwości, by osoba towarzysząca była z kobietą  
 

* [D33b] Dlaczego nie ma możliwości, aby osoba 
towarzysząca była z kobietą?  
Proszę wpisać odpowiedź tutaj: 

  

* [D34] Czy rodzącej może towarzyszyć więcej niż jedna 
osoba towarzysząca?  
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 
 

 Tak 

 Nie 
 

* [D35] Czy osoba towarzysząca może przeciąć 
pępowinę?  
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 
 

 tak, jeśli wyrazi takie życzenie 

 nie, robi to personel medyczny 
 

* [D36] Czy w porodzie może uczestniczyć doula?  
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 
 

 tak, może towarzyszyć zarówno rodzącej, jak i jej partnerowi 

 tak, ale tylko wtedy, gdy rodząca jest sama 

 nie, w porodzie mogą towarzyszyć tylko osoby spokrewnione z rodzącą 
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Oddział położniczy (na którym przebywa 

kobieta z dzieckiem po porodzie) 
 
* [E1] Liczba sal/łóżek w oddziale:  
Proszę wpisać odpowiedź/odpowiedzi tutaj: 
 

sala 1 osobowa z łazienką  

sala 1 osobowa bez łazienki  

sala 2 osobowa z łazienką  

sala 2 osobowa bez łazienki  

sala 3 osobowa z łazienką  

sala 3 osobowa bez łazienki  

sala więcej niż 3 osobowa z 
łazienką 

 

sala więcej niż 3 osobowa bez 
łazienki 

 

ogółem sal  
 
W przypadku braku proszę wprowadzić 0. 
 

* [E2] Czy zdrowe matki przebywają razem ze zdrowymi 

noworodkami?  
Proszę wybrać odpowiednią odpowiedź przy każdej pozycji: 
 

  
po porodzie 
drogami natury 

po cięciu 
cesarskim 

przez całą dobę   
przez całą dobę, ale mają możliwość 
oddania dziecka na parę godzin pod 
opiekę personelu 

  

dzieci na noc zabierane są od matek   
dzieci i matki przebywają osobno   

 
* [E3] Jeśli noworodek z powodów zdrowotnych 
znajduje się osobno od matki:  
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 
 

 matka może być z nim bez ograniczeń, gdy tylko chce 

 odwiedziny matki regulowane są przez personel 

 matka nie może odwiedzać noworodka 
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* [E4] Ile dni (średnio) po porodzie matki przebywają w 
oddziale?  
Proszę wpisać odpowiedź/odpowiedzi tutaj: 
 

po porodzie drogami natury (w dniach)   
 
 
 

po porodzie zabiegowym (w dniach)   
 
 
 

 
po cesarskim cięciu (w dniach) 
 

 
 

 
* [E5] Kiedy wykonywana jest zwykle pierwsza kąpiel 
noworodka?  
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 
 

 zawsze w pierwszej dobie życia 

 w drugiej lub kolejnej dobie życia 

 o czasie pierwszej kąpieli decyduje matka/opiekun / na prośbę 
matki/opiekuna 
 

* [E6] Czy wszystkie zabiegi pielęgnacyjne są 
wykonywane w obecności matki/opiekuna?  
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 
 

 Tak 

 Nie 
 

* [E7] Czy matka/opiekun jest uczona/y, jak 
pielęgnować noworodka?  
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 
 

 tak, personel uczy każdą matkę/opiekuna 

 tak, gdy matka/opiekun poprosi 

 nie, matki/opiekunowie radzą sobie same 
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* [E8] Kiedy matka/opiekun najczęściej jest 
informowana/y o stanie zdrowia dziecka? 
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 
 

 w czasie obchodu 

 po każdym badaniu, zabiegu (np. szczepieniu) 

 przy wypisie 

 w wyznaczonych godzinach 

 na każdą prośbę matki/opiekuna 

 w innej sytuacji (jakiej?)   
 
Proszę wskazać sytuację, która zdarza się najczęściej. 
 

* [E9] Czy matka/opiekun jest obecna/y w trakcie 
badania lekarskiego i szczepień dziecka?  
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 
 

 tak, zawsze 

 tak, jeśli o to poprosi 

 nie jest obecna/y 
 

* [E10] Jakie są wskazania do dokarmiania noworodka 
mlekiem modyfikowanym?  
Proszę wybrać wszystkie, które pasują 
 

 prośba matki/opiekuna 

 zauważalne trudności w karmieniu (noworodek płacze, jest niespokojny) 

 wskazania medyczne 
 

* [E10b] Jakie są wskazania medyczne do dokarmiania 
noworodka mlekiem modyfikowanym?  
Proszę wpisać odpowiedź tutaj: 
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* [E11] Czy noworodkom podaje się doustnie roztwór 
glukozy?  
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 
 

 Tak 

 Nie 
 

* [E11b] W jakiej sytuacji noworodkom podaje się 
doustnie roztwór glukozy?  
Proszę wpisać odpowiedź tutaj:  
 

  

 
 
 
 

* [E12] Kto na oddziale udziela porad laktacyjnych?  
Proszę wybrać wszystkie, które pasują 
 

 położne 

 doradcy laktacyjni 

 inne osoby  
 

 
 

* [E13] Kiedy kobieta otrzymuje poradę laktacyjną?  
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 
 

 na życzenie 

 personel proponuje pomoc w określonych godzinach 

 personel proponuje pomoc w określonych sytuacjach 

 inne   
 

* [E13b] W jakich godzinach personel proponuje pomoc 
w zakresie porady laktacyjnej?  
Proszę wpisać odpowiedź tutaj: 
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* [E13c] W jakich sytuacjach personel proponuje pomoc 
w zakresie porady laktacyjnej?  
Proszę wpisać odpowiedź tutaj:  

  

 
 
 

* [E14] Czy szpital prowadzi edukację laktacyjną kobiet 
ciężarnych/położnic?  
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 
 

 Tak 

 Nie 
 

* [E15] Które pacjentki są objęte edukacją laktacyjną? 
Proszę wybrać wszystkie, które pasują 
 

 ciężarne w oddziale patologii ciąży/obserwacyjnym 

 pacjentki bloku porodowego 

 położnice 
 

* [E16] Czy kobieta po porodzie operacyjnym otrzymuje 
poradę laktacyjną uwzględniającą specyfikę laktacji i 
karmienia po cięciu cesarskim?  
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 
 

 Tak 

 Nie 
 

* [E17] Ile noworodków w 2015 r. było karmionych 
wyłącznie piersią w momencie wypisu do domu z 
Państwa oddziału/szpitala?  
Proszę wpisać odpowiedź tutaj: 
 

  
 
 
 

W przypadku nieprowadzenia przez szpital wskazanych statystyk prosimy o 
zaznaczenie w polu odpowiedzi "nie wiemy". 
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* [E18] Czy pacjentka ma możliwość konsultacji z 
psychologiem w oddziale w Państwa szpitalu?  
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 
 

 tak, w oddziale zatrudniony jest psycholog 

 tak, istnieje możliwość wezwania psychologa 

 nie 

 inne 
 

 
 

 
* [E19] Czy odwiedziny odbywają się:  
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 
 

 w określonych godzinach 

 dowolnie, o każdej porze w ciągu dnia 

 dowolnie, o każdej porze w ciągu dnia i nocy 
 

* [E19b] W jakich godzinach odbywają się odwiedziny?  
Proszę wpisać odpowiedź tutaj: 

 

  

 
 

 
* [E20] Gdzie rodzina może zobaczyć się z kobietą po 
porodzie?  
Proszę wybrać wszystkie, które pasują 
 

 w sali, w której matka leży 

 w miejscu przystosowanym do wizyt, poza salami matek 

 na korytarzu 

 w innym miejscu (jakim?):   
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Cesarskie cięcie 
 
* [F1] Jakie czynności są wykonywane przed 
planowanym cesarskim cięciem?  
Proszę wybrać wszystkie, które pasują 
 

 Lewatywa 

 Golenie wzgórka łonowego 

 Konsultacja z lekarzem 

 Konsultacja z anestezjologiem 

 Badanie ginekologiczne 

 Podanie kroplówki nawadniającej 

 Podanie kroplówki naskurczowej 

 Podanie antybiotyku 

 Rozpoczęcie porodu naturalnego przy planowym CC 

 Inne (jakie?):   
 

 
 
 

* [F2] Gdzie znajduje się sala, w której jest wykonywane 
cesarskie cięcie?  
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 
 

 w oddziale położniczym/ginekologicznym 

 wydzielona sala na bloku operacyjnym 

 w oddziale położniczym i chirurgicznym 
 

* [F3] Czy w trakcie planowanego cesarskiego cięcia 
może być obecna osoba towarzysząca?  
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 
 

 Tak, zawsze 

 Tak, pod pewnymi warunkami 

 Nie 

 Inne (jakie?)   
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* [F4] Jakie warunki muszą zostać spełnione, by w 
czasie cesarskiego cięcia mogła być obecna osoba 
towarzysząca?  
Proszę wybrać wszystkie, które pasują 
 

 Opłata od osoby towarzyszącej 

 Badanie lekarskie 

 Zgoda ordynatora 
 

* [F4b] Jaka opłata od osoby towarzyszącej musi zostać 
uiszczona, by w czasie cesarskiego cięcia mogła być 

obecna osoba towarzysząca?  
Proszę wpisać odpowiedź tutaj: 

 

  

 
 

* [F4c] Jakie badania lekarskie muszą zostać 
przeprowadzone, by w czasie cesarskiego cięcia mogła 
być obecna osoba towarzysząca?  
Proszę wpisać odpowiedź tutaj: 
 

  

 
 

* [F5] Czy zaraz po cesarskim cięciu zdrowy noworodek 
jest kładziony nagi na odsłoniętej piersi matki, jeśli stan 
matki na to pozwala?  
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 
 

 zawsze 

 prawie zawsze 

 czasem tak, czasem nie 

 prawie nigdy 

 nigdy 
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* [F5b] Na ile minut zaraz po cesarskim cięciu zdrowy 
noworodek jest kładziony nagi na odsłoniętej piersi 
matki, jeśli stan matki na to pozwala?  
Proszę wpisać odpowiedź tutaj: 

 

  

 
 

* [F6] Po zbadaniu przez lekarza, zdrowy noworodek 
urodzony drogą cesarskiego cięcia : 
Proszę wybrać wszystkie, które pasują 
 

 Zostaje w kąciku na sali operacyjnej do zakończenia operacji 

 Zostaje przewieziony na oddział noworodkowy 

 Wraca na pierś mamy 

 Jest “kangurowany” przez osobę towarzyszącą 

 Jest przekazany osobie towarzyszącej w wózeczku szpitalnym 

Inne (jakie?):   
 

 
 

 
* [F7] Kiedy odbywa się pierwsze karmienie piersią 
zdrowego noworodka po cesarskim cięciu?  
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 
 

 w ciągu 2 godzin od urodzenia 

 po kilku godzinach 

 po dłuższym czasie, np następnego dnia 
 

* [F8] Czy osoba towarzysząca może przebywać na sali 

pooperacyjnej?  
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 
 

 Tak 

 Nie 

 
* [F9] Czy dziecko przebywa na sali pooperacyjnej, jeśli 
stan matki na to pozwala?  
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 
 

 Tak 

 Nie  
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Statystyka 
Chcielibyśmy również zadać Państwu kilka pytań dotyczących statystyki medycznej 
szpitala/oddziału w 2015 r. 
 

* [G1] Liczba porodów: 
Proszę wpisać odpowiedź tutaj: 

  
 
 
 
 

W przypadku nieprowadzenia przez szpital wskazanych statystyk prosimy o 
zaznaczenie w polu odpowiedzi "nie wiemy". 
 

* [G1A] Liczba porodów fizjologicznych: 
definicja wg. Standardów Opieki Okołoporodowej - spontaniczny poród 

niskiego ryzyka od momentu rozpoczęcia i utrzymujący taki stopień 
ryzyka przez cały czas trwania porodu, w wyniku którego noworodek rodzi 

się z położenia główkowego, pomiędzy ukończonym 37. a 42. tygodniem 
ciąży, i po którym matka i noworodek są w dobrym stanie 
Proszę wpisać odpowiedź tutaj: 

  
 
 
 
 

W przypadku nieprowadzenia przez szpital wskazanych statystyk prosimy o 
zaznaczenie w polu odpowiedzi "nie wiemy". 
 
 

* [G2] Liczba urodzonych noworodków żywych: 
Proszę wpisać odpowiedź tutaj: 

  
 
 
 
 

W przypadku nieprowadzenia przez szpital wskazanych statystyk prosimy o 
zaznaczenie w polu odpowiedzi "nie wiemy". 
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* [G3] Liczba urodzonych noworodków żywych: 
Proszę wpisać odpowiedź/odpowiedzi tutaj: 
 

w 37. tygodniu ciąży lub wcześniej   
 

 
 
 

 
po ukończonym 37. tygodniu ciąży   
 

 
 
 
 

W przypadku nieprowadzenia przez szpital wskazanych statystyk prosimy o 
zaznaczenie w polu odpowiedzi "nie wiemy". 

 
* [G4] Liczba urodzonych noworodków żywych: 
Proszę wpisać odpowiedź/odpowiedzi tutaj: 
 

poniżej 2500 g   
 

 
 
 

 
2500 g i więcej   

 
 
 
 
 

W przypadku nieprowadzenia przez szpital wskazanych statystyk prosimy o 
zaznaczenie w polu odpowiedzi "nie wiemy". 
 
 

* [G5] Liczba porodów z osobą towarzyszącą: 
Proszę wpisać odpowiedź tutaj: 

  
 
 
 
 

W przypadku nieprowadzenia przez szpital wskazanych statystyk prosimy o 
zaznaczenie w polu odpowiedzi "nie wiemy". 
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* [G6] Liczba porodów do wody: 
Proszę wpisać odpowiedź tutaj: 

  
 
 
 
 

W przypadku nieprowadzenia przez szpital wskazanych statystyk prosimy o wpisanie 
w polu odpowiedzi "nie wiemy", a w przypadku braku warunków w szpitalu o 
wpisanie "brak warunków". 

 
* [G7] Liczba porodów zabiegowych (poród z użyciem 

vacuum lub kleszczy): 
Proszę wpisać odpowiedź tutaj: 

  
 
 
 
 

W przypadku nieprowadzenia przez szpital wskazanych statystyk prosimy o 
zaznaczenie w polu odpowiedzi "nie wiemy". 
 

* [G8] Liczba cesarskich cięć: 
Proszę wpisać odpowiedź/odpowiedzi tutaj: 
 

ogółem  
 

 
 
 

 
cesarskie cięcia planowe   
 

 
 
 

 
cesarskie cięcia nagłe   

 
 
 
 
 

W przypadku nieprowadzenia przez szpital wskazanych statystyk prosimy o 
zaznaczenie w polu odpowiedzi "nie wiemy". 
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* [G9] Liczba cesarskich cięć, które odbyły się w : 
Proszę wpisać odpowiedź/odpowiedzi tutaj: 
 

w znieczuleniu ogólnym   
 
 
 
 

w znieczuleniu dolędźwiowym   
 
 
 
 

W przypadku nieprowadzenia przez szpital wskazanych statystyk prosimy o 
zaznaczenie w polu odpowiedzi "nie wiemy". 
 

* [G10] Liczba porodów drogami natury po 
wcześniejszym cesarskim cięciu: 
Proszę wpisać odpowiedź tutaj: 

  
 
 
 
 

W przypadku nieprowadzenia przez szpital wskazanych statystyk prosimy o 
zaznaczenie w polu odpowiedzi "nie wiemy". 
 

* [G11] Liczba porodów wzniecanych (indukowanych):  
Proszę wpisać odpowiedź/odpowiedzi tutaj: 
 

ogółem    

z użyciem oksytocyny    

poprzez instrumentalne 
rozszerzanie szyjki macicy   

 

poprzez zastosowanie przebicia 
pęcherza płodowego   

 

z użyciem misoprostolu (leków z 
grupy prostaglandyn)   

 

W przypadku nieprowadzenia przez szpital wskazanych statystyk prosimy o 
zaznaczenie w polu odpowiedzi "nie wiemy". 



Ankieta do szpitali i oddziałów położniczych 2016 
 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

 
40 

 

* [G12] Liczba porodów, w których stymulowano 
czynność skurczową: 
Proszę wpisać odpowiedź/odpowiedzi tutaj: 
 

ogółem    

kroplówką z oksytocyną    

poprzez przebicie pęcherza 
płodowego   

 

poprzez masaż szyjki macicy    

W przypadku nieprowadzenia przez szpital wskazanych statystyk prosimy o 
zaznaczenie w polu odpowiedzi "nie wiemy". 
 

* [G13] Liczba porodów, w których wykonano nacięcie 
krocza: 
Proszę wpisać odpowiedź/odpowiedzi tutaj: 
 

ogółem   
 
  
 
 

 
u pierwiastek   

 
 
 
 

 
u wieloródek   
 

 
 
 
 
 

W przypadku nieprowadzenia przez szpital wskazanych statystyk prosimy o 
zaznaczenie w polu odpowiedzi "nie wiemy". 
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* [G14] Liczba porodów drogami natury, w których 
zastosowano znieczulenie farmakologiczne: 
Proszę wpisać odpowiedź/odpowiedzi tutaj: 
 

ogółem    

dolędźwiowe    

z użyciem opiatów (petydyna)    

wziewne    

 
W przypadku nieprowadzenia przez szpital wskazanych statystyk prosimy o wpisanie 
w polu odpowiedzi "nie wiemy", a w przypadku braku warunków w szpitalu o 
wpisanie "brak warunków". 
 

* [G15] Liczba porodów, które odbyły się bez użycia 
farmakologicznych środków łagodzących ból: 
Proszę wpisać odpowiedź tutaj: 

  
 
 
 
 

W przypadku nieprowadzenia przez szpital wskazanych statystyk prosimy o 
zaznaczenie w polu odpowiedzi "nie wiemy". 
 

* [G16] Liczba kobiet, które w 2015 r. trafiły na oddział 
porodowy bezpośrednio po hospitalizacji z powodu 
powikłań ciąży: 
Proszę wpisać odpowiedź tutaj: 
 

  
 
 
 

W przypadku nieprowadzenia przez szpital wskazanych statystyk prosimy o 
zaznaczenie w polu odpowiedzi "nie wiemy". 
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* [G17] Liczba kobiet, będących między początkiem 
38.tygodnia. a 42. tygodniem ciąży było 
hospitalizowanych w oddziale patologii ciąży (w 2015 r.) 
Proszę wpisać odpowiedź tutaj: 

  
 
 
 
 

W przypadku nieprowadzenia przez szpital wskazanych statystyk prosimy o 
zaznaczenie w polu odpowiedzi "nie wiemy". 
 

* [G18] Ile położnych jest na dyżurze w ciągu doby w 
oddziale porodowym?  
Proszę wpisać odpowiedź tutaj: 

  
 
 
 
 

W przypadku nieprowadzenia przez szpital wskazanych statystyk prosimy o 
zaznaczenie w polu odpowiedzi "nie wiemy". 
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* [G19] Jakie opłaty są pobierane w szpitalu?  
Proszę wybrać wszystkie, które pasują 
 

 poród z osobą towarzyszącą 

 indywidualna opieka położnej 

 poród do wody 

 opłaty od osoby towarzyszącej w czasie porodu drogami natury (np. strój, 
posiłek) 

 opłaty od osoby towarzyszącej w czasie cesarskiego cięcia (np. strój, 
posiłek) 

 sala porodowa o podwyższonym standardzie 

 sala poporodowa o podwyższonym standardzie 

 cegiełka na rzecz szpitala 

 dyżur pielęgniarki przy dziecku 

 nocleg osoby towarzyszącej 

 liczymy na dobrowolne datki (skarbonka) lub prezenty dla oddziału (środki 
czystości, pieluchy) 

 inne 

 nie pobieramy żadnych opłat 
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* [G19b] Jaka jest wysokość opłat za:  
 
Proszę wpisać odpowiedź/odpowiedzi tutaj: 
 

poród z osobą towarzyszącą    

indywidualna opieka położnej    

poród do wody    

opłaty od osoby towarzyszącej w 
czasie porodu drogami natury (np. 
strój, posiłek)   

 

opłaty od osoby towarzyszącej w 
czasie cesarskiego cięcia (np. strój, 
posiłek)   

 

sala porodowa o podwyższonym 
standardzie   

 

sala poporodowa o podwyższonym 
standardzie   

 

cegiełka na rzecz szpitala    

dyżur pielęgniarki przy dziecku    

nocleg osoby towarzyszącej    

 

* [G19c] Jakie inne opłaty są pobierane w szpitalu?  
  

 

 
 
 
 
Dziękujemy za wypełnienie ankiety. 
 
 

 


