
Pion ginekologiczno - położniczy

Pion ginekologiczno- położniczy w rybnickim szpitalu usytuowany jest na 4 piętrze i składa się 
z 4 pododdziałów:

- ginekologia operacyjna i zachowawcza
- patologia ciąży
- trakt porodowy
- położnictwo

P. o. ordynatora: lek. Piotr Szuścik - Specjalista Ginekologii i Położnictwa
w trakcie specjalizacji ginekologii onkologicznej

Personel medyczny: 
lek. Cezary Szmit- Specjalista Ginekologii i Położnictwa
lek. Anna Krzak- Bieńkowska - Specjalista Ginekologii i Położnictwa
lek. Szymon Chlubek - Specjalista Ginekologii i Położnictwa
lek. Janusz Skrobarczyk- Specjalista Ginekologii i Położnictwa w trakcie specjalizacji 
ginekologii onkologicznej
lek. Jakub Grudzień -Specjalista Ginekologii i Położnictwa
lek. Krzysztof Kopiec - w trakcie specjalizacji z ginekologii i położnictwa
lek. Zygmunt Mackiewicz - Specjalista Ginekologii i Położnictwa
lek. Maciej Białek - Specjalista Ginekologii i Położnictwa
lek. Grzegorz Wałek- w takcie specjalizacji z ginekologii i położnictwa

Położna oddziałowa:

Ewa Kubis -wykształcenie wyższe zawodowe(licencjat) Specjalistka Ginekologii i Położnictwa

Położne to zespól zaangażowany w pełnienie profesjonalnej i zindywidualizowanej opieki nad 

kobietami. Biorą czynny udział w licznych szkoleniach, konferencjach naukowo-szkoleniowych,

międzynarodowych sympozjach w warsztatach edukacyjnych.

Posiadają ukończone kursy kwalifikacyjne z dziedziny Pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych,

kursy specjalistyczne w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej noworodka, kurs 

pobierania krwi pępowinowej, prowadzenie porodu w pozycjach wertykalnych. 

21 położnych posiada wykształcenie wyższe położnicze w tym 13 posiada tytuł specjalisty, 

3 położne w trakcie specjalizacji położniczej.

Ginekologia - to 10 łóżkowy oddział, sale są trzyosobowe, każda z nich z węzłem sanitarnym. 

Oddział wyposażony jest w dużą salę zabiegową, gdzie przeprowadza się krótkie zabiegi 

ginekologiczne w znieczuleniu ogólnym. Wykonujemy szeroki zakres operacji 

ginekologicznych, zabiegi wykonujemy metodą laparoskopową oraz zabiegi z zakresu 

ginekologii onkologicznej. Na oddziale znajduje się sala intensywnej opieki medycznej.



Patologia ciąży - otaczamy tu profesjonalną opieką wszystkie pacjentki ciężarne, 

monitorujemy przebieg ciąż prawidłowo rozwijających się oraz powikłanych. Sale są 

trzyosobowe z węzłem sanitarnym przy salach, na oddziale jest także łazienka dla osób 

niepełnosprawnych i kuchnia dla pacjentek.

Trakt porodowy - składa się z pięciu stanowisk porodowych (przy każdym znajduje się 

aparat KTG służący do monitorowania stanu płodu). Dwa stanowiska to osobne sale 

przeznaczone do porodów rodzinnych. Posiadamy salę operacyjną połączoną z blokiem 

porodowym. Podczas porodu istnieje możliwość skorzystania z worka sako, piłki, 

materacyków oraz imersja wodna pod prysznicem co sprzyja łagodzeniu bólu porodowego. 

Możliwość wyboru pozycji rodzenia, po rozmowie z położną i lekarzem.

Oferujemy znieczulenia przewodowe oraz możliwość porodu z osobą bliską, bez opłat.



Oddział Położniczy - oddział dwuodcinkowy (strona po porodach fizjologicznych i strona 

po cięciach cesarskich). Sale są dwuosobowe z węzłem sanitarnym, na salach wanienki oraz 

stoliki do pielęgnacji noworodków. Pracujemy w systemie „rooming- in”. Nad noworodkami

opiekę sprawują pielęgniarki i położne oddziału neonatologicznego sąsiadującego z 

oddziałem położniczym. Na oddziale znajduje się kuchnia oraz pokój odwiedzin.

 



Oddział neonatologiczny 

Ordynator: dr n. med. Anna Świerczek Specjalista Pediatrii i Neonatologii

Z-ca ordynatora: lek. Urszula Polok Specjalista Pediatrii i Neonatologii
Personel medyczny:
lek. Ewa Adamiec-Poniewierka Specjalista Neonatologii
lek. Barbara Gajosz-Szymura Specjalista Pediatrii
lek. Edyta Bobula-Piętka Specjalista Pediatrii
lek. Adam Szymura Specjalista Pediatrii

Pielęgniarka oddziałowa:

Małgorzata Godziek - wykształcenie wyższe zawodowe

Oddział wyposażony jest w wysoce specjalistyczny sprzęt:
- aparat do badania słuchu, usg
- respiratory 
- Inflant-flow (jest to urządzenie do nieinwazyjnego wspomagania oddechu wcześniaków i   
   noworodków)
- materacyki do monitoringu bezdechu, podgrzewane
- lampy punktowe do fototerapii

 Na oddziale neonatologicznym pracują pielęgniarki i położne, jest wykwalifikowany zespół z 

wieloletnim stażem pracy posiadający kursy i szkolenia kwalifikacyjne między innymi: kursy 

szczepień, resuscytacji krążeniowo- oddechowej noworodka oraz konsultanta laktacyjnego.

Oferujemy profesjonalną pomoc i naukę przy karmieniu piersią oraz pielęgnacji noworodków.

Standardowo u każdego noworodka wykonujemy badanie słuchu oraz usg stawów biodrowych. 

Dodatkowo w ostatnim czasie, wprowadziliśmy metodę „kangurowania” noworodków po porodzie. 

Jest to forma nieograniczonego kontaktu matki z dzieckiem. Matka pozostaje ze swoim maleństwem 

przez dwie godziny w bliskości „skóra do skóry”. Metodę tą stosujemy za zgodą mamy. 

Kangurowanie odbywa się na trakcie porodowym i na oddziale położniczym.

Prowadzimy poradnię neonatologiczną przy szpitalu, która sprawuje opiekę nad dziećmi do 

pierwszego roku życia.



  RAZ W TYGODNIU ZAPRASZAMY NA
 „DNI OTWARTE” 

BĘDZIE MOŻNA OBEJRZEĆ TRAKT PORODOWY, ZAPOZNAĆ SIĘ Z ODDZIAŁAMI
ORAZ UZYSKAĆ ODPOWIEDZI NA WSZYSTKIE NURTUJĄCE PAŃSTWA
PYTANIA. MOŻLIWOŚĆ UTWORZENIA LUB SKONSULTOWANIA PLANU

RODZENIA.
ZAPRASZAMY W CZWARTKI O GODZINIE 16.30

NA ODDZIALE PATOLOGII CIĄŻY

KONTAKT:
Oddział patologii ciąży: 32 429 2541
Oddział ginekologii:       32 429 1410
Oddział położniczy:       32 429 1433
Trakt porodowy:            32 429 2592
Oddział noworodkowy   32 429 1407
Sekretariat pionu ginekologiczno-położniczego: 32 429 1502/ 03


