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I. Dane identyfikacyjne kontroli

P/15/065 - Opieka okołoporodowa na oddziałach położniczych

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Teresa Sawicka, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli
nr 96969 z dnia 17.09.2015 r.

(dowód: akta kontroli str. 1-2)

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z 0.0. (dalej: "Szpital")

Beata ladyszkowska, Prezes Zarządu Spółki1 (dalej: "Prezes Zarządu")

(dowód: akta kontroli str. 3-8)

II. Ocena kontrolowanej działalności

w ocenie Najwyższej Izby Kontroli Szpital w latach 2013-2015 (do dnia zakończenia
kontroli) był przygotowany do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie
położnictwa zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia
szpitalneg02 (dalej: rozporządzenie z 29 sierpnia 2009 r.), a następnie
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalneg03 (dalej: rozporządzenie
z 22 listopada 2013 r.), tj. wyposażony był w odpowiedni sprzęt i aparaturę
medyczną (m.in. kolposkop, aparaty KTG i kardiomonitor), zapewniał ciągłe badanie
KTG przed i w trakcie porodu oraz prowadzenie partogramu J zapewniał dostęp do
badań histopatologicznych śródoperacyjnych, posiadał wyodrębnioną salę
operacyjną do cięć cesarskich.
Oddział Położniczo-Ginekologiczny Szpitala spełniał wymogi w zakresie
zatrudnienia personelu medycznego, jednak analiza czasu pracy lekarzy w latach
2013-2015 w lipcu i sierpniu wykazała 43 przypadki udzielania przez 7 lekarzy
świadczeń zdrowotnych przez ponad 24 godziny bez przerwy (od 31 do 151 godzin),
co mogło budzić wątpliwości co do jakości ich usług i zapewnienia bezpieczeństwa
pacjentek. Ponadto, niezgodnie z warunkami organizacji udzielania świadczeń
określonymi rozporządzeniem z 22 listopada 2013 L, w lipcu i sierpniu 2014 r.
nie zapewniono całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia, tj. nie było
takiej opieki łącznie przez 159 godzin, a w lipcu i sierpniu w latach 2014 i 2015
nie zapewniono stałej obecności lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa
i ginekologii lub lekarza ze specjalizacją I stopnia w tej dziedzinie łącznie przez 508
godzin.

1 Zarząd Spółki od 21 stycznia 2013 r. był jednoosobowy.

2 Dz. U. z 2013 r poz. 1082 ze zm. obowiązujący do dnia 26.12.2013 r.

3 Dz. U. z 2013 r. poz. 1520 ze zm. obowiązujący od 27.12.2013 r.
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Opis stanu
faktycznego

Personel medyczny był przeszkolony w zakresie przestrzegania standardów opieki
okołoporodowej określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 września
2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu
świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą
w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad
noworodkiem4 (dalej: "standardy opieki okołoporodowej").

Zbadanie dokumentacji medycznej 100 pacjentek wykazało, że niezgodnie z tym
rozporządzeniem nie udokumentowano spełnienia 6 standardów (z 42 badanych)
(14%).

W latach 2013-2015 (do 30.09) w Szpitalu odsetek porodów zakończonych
cesarskim cięciem był wyższy od zalecanego przez Światową Organizację Zdrowia
(10%-15%) i wynosił odpowiednio 35%, 40% i 39%, jednak w każdym przypadku
wynikał ze wskazań medycznych. Wysoki był również odsetek interwencji
medycznych podczas porodów. Na 50 porodów fizjologicznych objętych analizą
22 (44%) odbyło się z interwencją medyczną, polegającą m.in. na nacięciu krocza,
podaniu oxytocyny lub entonoxu.

W kontrolowanym okresie w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym stworzone były
warunki dla zapewnienia pacjentkom, w czasie udzielania im świadczeń
zdrowotnych, poszanowania ich godności i intymności, zgodnie z art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta5,
co potwierdziły również wyniki ankiety przeprowadzonej wśród pacjentek tego
oddziału.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Przygotowanie do udzielania świadczeń zdrowotnych

1.1. Działalność Oddziału Położniczo-Ginekologicznego w latach

2013-2015

W 2013 r. miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych Szpitala jako podmiotu
działalności leczniczej, były medyczne komórki organizacyjne zlokalizowane
w dwóch pionach medycznych:

1) Pion opieki Medycznej w Bytowie (w kompleksie budynków przy ulicy
Lęborskiej 11 i 13)

2) Pion opieki Medycznej w Miastku (w kompleksie budynków przy ulicy
Gen. J. Wybickiego 30).

(dowód: akta kontroli str. 56-57)

W dniu 31.12.2013 r. nastąpił podział Spółki poprzez wydzielenie. Wydzielana część
funkcjonowała jako zorganizowana część przedsiębiorstwa w postaci pionu Szpital
Miastko. Od 01.01.2014 r. miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych Szpitala
były medyczne komórki organizacyjne zlokalizowane w Bytowie.
W latach 2010-2015 (do 30.09), w Szpitalu6 były trzy stanowiska porodowe, w tym
jedno przystosowane do porodów rodzinnych. Wydzielona była jedna sala
operacyjna do cięć cesarskich. W Szpitalu zorganizowana była Szkoła Rodzenia.

(dowód: akta kontroli str.28-55, 62, 795)

4 Dz. U. z 2012 r. poz. 1100

5 Dz. U. z 2012 r. poz. 159 j. t. ze zm.

5Wszystkie dane obejmujące lala 2010-2013 dotyczą pionu opieki medycznej w Bytowie.
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Liczba porodów ogółem w latach 2013-2015 (do 30.09) wynosiła odpowiednio 428,
472 i 384, w tym porodów fizjologicznych odpowiednio 275,283 i 231.
Dwa porody w latach 2010-2015 (do 30.09) (w 2013 i 2015 r. do 30.09) zakończone
zostały z wykorzystaniem kleszczy, natomiast siedem (cztery w 2012 r., dwa w 2013
r. i jeden w 2015 r. - do 30.09) z użyciem vacuum.

W porównaniu do lat 2010-2012 liczba porodów ogółem w 2013 L była niższa 0127
(o 23%) od liczby porodów w roku 2010 (555), natomiast w 2014 r. była wyższa
06 (1,3%) w stosunku do 2011 r. (466).

Liczba porodów zakończonych cesarskim cięciem w latach 2013-2015 (do 30.09)
stanowiła odpowiednio 35% (150), 40% (189) i 39,3% (151) porodów ogółem.
W stosunku do lat 2010-2012 wskaźnik ten był wyższy odpowiednio o 1% (34% -
189),8% (32% -149) i 11,8% (27,5% - 432).

W latach 2010-2015 (do 30.09) liczba noworodków martwo urodzonych wyniosła 6
Ueden w 2010 r., jeden w 2011 r., trzy w 2014 r. i jeden w 2015 L - do 30.09),
w tym dwa w wyniku cięcia cesarskiego Ueden w 2011 r. i jeden w 2015 r. - do
30.09). Nie było w tym okresie zgonów kobiet związanych z porodem.

W latach 2013-2015 (do 30.09) przekazano w związku z porodem do innego szpitala
22 ciężarne (odpowiednio 9, 8 i 5), tj. więcej o 5 w stosunku do lat 2010-2012
(odpowiednio 5, 3 i 9). Szpital nie przyjmował w tym okresie, w związku z porodem,
pacjentek z innego szpitala.

(dowód: akta kontroli str.62)

W latach 2013-2015 (do 30.09) Oddział Położniczo-Ginekologiczny był kontrolowany
przez Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Gdańsku (dalej: "PPWIS") (5 kontroli, tym w zakresie: warunków
ogólnoprzestrzennych i sanitarnych procedur zapobiegających zakażeniom
i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, stanu
higieniczno-sanitarnego, system kontroli zakażeń) oraz przez Kosultanta
Wojewódzkiego Położnictwa i Ginekologii, który nie wydał żadnych zaleceń (brak
zastrzeżeń) .

(dowód: akta kontroli str.63-91)

Kontrola przeprowadzona przez PPWIS w dniu 08.10.2015 r., jak również kontrole
przeprowadzone 19.11.2013 r. i 12.06.2014 L, wykazały m.in., że w zespole
porodowym podłogi są z wyeksploatowanych wykładzin PCV i płytek, z brakami
i uszkodzeniami, co uniemożliwia ich prawidłowe mycie i dezynfekcję, połączenie
ścian z podłogami nie jest wykonane w sposób umożliwiający jego mycie
i dezynfekcję, w Sali porodów fizjologicznych, w sali do cięć brak klimatyzacji
zapewniającej parametry powietrza dostosowane do funkcji tych pomieszczeń,
w sali operacyjno cięciowej, gdzie stosowany jest podtlenek azotu, nawiew
powietrza nie odbywa się górą a wyciąg powietrza w 20% górą i 80% dołem nie
zapewniahadciśnienia w stosunku do korytarza, przy wejściu do zespołu brak śluzy
umywalkowo-fartuchowej.

W protokole wskazano, że sposób i termin usunięcia ww. nieprawidłowości
uwzględniono w Programie Dostosowawczym pozytywnie zaopiniowanym przez
PPWIS decyzją z dnia 21.11.2012 r.

(dowód: akta kontroli str. 64-71,76-79,)

Prezes Zarządu wyjaśniła, że na dzień 15.10.2015 L do wykonania pozostało:
wykonanie połączenia ścian i podłóg w zespole porodowym w sposób umożliwiający
ich mycie i dezynfekcję, zakup spłuczki-dezynfekatora, urządzenie śluzy
umywalkowo-fartuchowej prowadzącej do zespołu porodowego, urządzenie
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Ustalone
nieprawidłowości

klimatyzacji w Sali cięć i boksach porodowych oraz nawiewu powietrza górą i dołem
w Sali do cięć. Zamierzenia te ujęto w Programie Dostosowawczym, którego termin
realizacji upływa z końcem 2016 r.

(dowód: akta kontroli str. 354-357,787-792)

W latach 2013-2015 (do 30.09) na Oddziale Położniczo-Ginekologicznymdoszło do
16 zakażeń wewnątrzszpitalnych (trzy w 2013 r., 5 w 2014 r. i 8 w 2015 r.), w tym
w trzech przypadkach zakażenie dotyczyło noworodków (zakażenie układu
moczowego, zapalenie spojówej, zakażenie skóry) a w 13 matek. W czterech
przypadkach źródło zakażenia było nieustalone, natomiast w pozostałych
endogenne. W każdym przypadku zastosowano izolację pacjentek i odpowiednią
antybiotykoterapię oraz opatrunki. Podjęto działania profilaktyczne polegające na
okresowym monitorowaniu czystości mikrobiologicznej środowiska szpitalnego,
szkolenia z zakresu mycia i dezynfekcji rąk, weryfikacji procedur przygotowania
narzędzi i sprzętu sterylnego, utrzymania czystości.

W żadnym przypadku nie powiadomiono Powiatowego Inspektora Sanitarnego -
ww. zakażenia nie były ujęte w wykazie zakażeń7, w przypadku których podejrzenia
lub rozpoznania dokonywane są zgłoszenia o których mowa wart. 27 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi8.

(dowód: akta kontroli str.92)

W Szpitalu był opracowany program zapobiegania zakażeniom szpitalnym,
jak również procedura postępowania w przypadku pacjentów skolonizowanych
(zakażonych) patogenem alarmowym, oraz instrukcje: rozpoznawania i zasad
postępowania w przypadku wystąpienia ogniska epidemicznego; monitorowania
zakażeń, patogenów alarmowych, chorób zakaźnych; zapobieganie zakażeniom
szpitalnym poprzez izolację.

(dowód: akta kontroli str. 93-154)

W przeprowadzonej wśród pacjentek Szpitala ankiecie na pytanie: "czy w trakcie
Pani pobytu w szpitalu zaraziła się Pani lub dziecko drobnoustrojami
(np. gronkowcem)?" 3,8% (3) respondentek odpowiedziało: tak.

Na terenie gmin Powiatu Bytowskiego nie funkcjonowały szkoły rodzenia, poza
szkołą rodzenia zorganizowaną w Szpitalu i Szpitalu Miejskim w Miastku Sp. z 0.0.
Gminy Parchowo i Studzienice uczestniczyły m.in. w Powiatowym Programie
profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2015-2019.

(dowód: akta kontroli str. 390-403,1015-1034)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie
nie stwierdzono nieprawidłowości.

1.2. Zapewnienie odpowiedniej liczby wykwalifikowanych

lekarzy, położnych i pielęgniarek

W Oddziale Położniczo-Ginekologicznym w latach 2013-2015 (do 24.09)
zatrudnionych było łącznie 12 lekarzy, w tym 3 specjalistów położnictwa
i ginekologii, 6 z " lub I stopniem specjalizacji w tej dziedzinie oraz 3 lekarzy bez
specjalizacji. Lekarze zatrudnieni byli na podstawie umowy cywilnoprawnej (10),

7 Określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszen podejrzenia lub rozpoznania
zakażenia, choroby zakażnej lub zgodnu z powodu zakażenia lub choroby zakażnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 848).

8 Dz. U. z 2013 r. poz. 947 j. t. ze zm.
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umowy zlecenia (1), umowy o pracę (1). Zgodnie z umowami cywilnoprawnymi
usługi lekarskie realizowano według Grafików Realizacji Usług dostosowanych
do potrzeb oddziału.

Analiza czasu pracy lekarzy w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym w latach
2013-2015 w wybranych miesiącach: lipcu i sierpniu wykazała, że zapewniono
personel medyczny w wymiarze określonym rozporządzeniem z dnia 29 sierpnia
2009 r. (obowiązującym do 26.12.2013 r.), a następnie rozporządzeniem
z 22 listopada 2013 r. (obowiązującym od 27.12.2013 r.)

Lekarzy wykonujących usługi lekarskie w ww. okresie, poza jednym przypadkiem,
ujęto w wykazie personelu stanowiącym załącznik do umowy zawartej przez Szpital
z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funuszu Zdrowia (dalej: "NFZ")
lub zgłoszeniu aktualizacyjnym. Czas pracy lekarza zatrudnionego na podstawie
umowy o pracę nie przekraczał 7 godzin i 35 minut na dobę, zgodnie z art. 93
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej9 (dalej: "ustawa
o działalności leczniczej").

(dowód: akta kontroli str. 155-181)

Zgodnie z ww. rozporządzeniami z 29 sierpnia 2009 r. i z 22 listopada 2013 r.
w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym zapewniona była stała obecność lekarza
specjalisty w dziedzinie anestezjologii - w lokalizacji, tzn. na terenie Szpitala.

(dowód: akta kontroli str. 936-960)

Prezes Zarządu Szpitala, zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej,
zarządzeniem wewnętrznym Nr 17/2013 z dnia 06.02.2013 r. ustaliła minimalną
liczbę etatów pielęgniarek w oddziałach szpitalnych, poradniach i pracowniach.
Dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego liczba etatów pielęgniarek odcinkowych
na oddziale określona była na 5,5 etatów, na bloku porodowym - 9,3 oraz
pielęgniarka oddziałowa - jeden etat. W Oddziale Położniczo-Ginekologicznym
w kontrolowanym okresie zatrudnionych było łącznie 18 położnych oraz położna
oddziałowa, co spełniala wymogi ww. zarządzenia wewnętrznego.

(dowód: akta kontroli str. 155-156, 182-183)

Na szkolenia w zakresie standardów opieki okołoporodowej w 2015 r. (do 30.10)
Szpital poniósł koszty w wysokości 2.780,00 zł.

W latach 2013-2014 szkolenia zewnętrzne personelu Oddziału Położniczo-
Ginekologicznego były szkoleniami bezkosztowymi, organizowanymi przez
Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych oraz współpracujące z nią firmy, w ramach
pozyskanych środków z Unii Europejskiej. Od 2010 r. w Oddziale Położniczo-
Ginekologicznym przeprowadzano corocznie, w ramach planowanych szkoleń
wewnętrznych, szkolenia z wdrożonych i obowiązujących procedur medycznych,
w tym również z procedury standardów opieki okołoporodowej.

W latach 2013-2015 w 18 szkoleniach zewnętrznych zorganizowanych dla
personelu Oddziału Położniczo-Ginekologicznego z zakresu m.in. standardów opieki
okołoporodowej uczestniczyło łącznie 57 położnych.

(dowód: akta kontroli str. 202-237)

W latach 2013-2015 (do 30.09), w zakresie działalności Oddziału Położniczo-
Ginekologicznego, do Szpitala nie wpłynęły skargi.

(dowód: akta kontroli str. 557)

Analiza czasu pracy lekarzy w lipcu i sierpniu w latach 2013-2015 wykazała,
że w zakresie organizacji udzielania świadczeń w latach 2013 i 2015 (w lipcu

9 Dz. U. z 2015 r. poz. 618. ze zm.
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Ustalone
nieprawidłowości

i sierpniu) w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym zapewniona była całodobowa
opieka lekarska we wszystkie dni tygodnia, zgodnie z rozporządzeniem
z 22 listopada 2013 r.

(dowód: akta kontroli str. 157-174)

1) Jednego lekarza, pełniącego dużury w sierpniu 2013 r., nie ujęto w stanowiącym
załącznik do umowy zawartej przez Szpital z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim
Narodowego Funuszu Zdrowia (dalej: "NFZ") wykazie personelu udzielającego
świadczeń w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym w 8ytowie (był wykazany
w umowie w ramach Oddziału Położniczo-Ginekologicznego w Miastku),
nie dokonano też zgłoszenia aktualizacyjnego w portalu System Zintegrowanego
Obiegu Informacji (dalej:"SZOI").

(dowód: akta kontroli str. 175)

Prezes Zarządu wyjaśniła, że lekarz, którego przez niedopatrzenie osoby
odpowiedzialnej za obsługę umowy zawartej z NFZ w zakresie personelu
nie zgłoszono do NFZ, pełnił dwa dyżury (01.08.2013 r. i 13.08.2013 r.) w Oddziale
Położniczo-Ginekologicznym w 8ytowie, w zastępstwie za przebywających na
urlopach lekarzy. Zastępstwa te miały charakter incydentalny, nie były wcześniej
zaplanowane.

(dowód: akta kontroli str. 238)
2) W lipcu i sierpniu 2014 r. nie zapewniono w Oddziale Położniczo-
Ginekologicznym całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia
(nie dotyczy dyżurów medycznych), tj. nie zapewniono takiej opieki w dniach: 01-04,
09-11, 14-17,21-24,28.07 i 04,06,07, 11-14,21,25-28.08 łącznie przez 159
godzin10, niezgodnie z warunkami organizacji udzielania świadczeń określonych
rozporządzeniemz 22 listopada 2013 r.

(dowód: akta kontroli str. 164-168)

Prezes Zarządu wyjaśniła, że problemy kadrowe w obsadzie lekarskiej w Oddziale
Położniczo-Ginekologicznym w 2014 r. spowodowane były długotrwałym
zwolnieniem lekarskim (od 25.04 do 26.10.2014 r.) jednego z lekarzy zatrudnionego
w Poradni Ginekologiczno-Położniczej.Wskutek tej absencji, aby zapewnić ciągłość
opieki pacjentkom poradni, a tym samym nie stracić kontraktu z NFZ na te usługi
dwaj lekarze jednoczasowo pełnili dyżur w oddziale i w Poradni K, stąd brak lekarza
w oddziale.

W ocenie NIK wyjaśnienia nie stanowią dostatecznego uzasadnienia naruszenia
przepisu poprzez niezapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni
tygodnia.

(dowód: akta kontroli str. 345-349)
3) nie zapewniono stałej obecności lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa
i ginekologii lub lekarza ze specjalizacją I stopnia w tej dziedzinie - w miejscu
udzielania świadczeń w dniach: 03,10-12,14,21.07.2014 r., 04, 07,14-16,21-22,

1001.07.2014 w godz. 15.00-18.00, 02.07.2014 w godz. 8.00-18.00; 03.07.2014 w godz. 8.00-12.00; 4.07.2014 w
godz. 8.00-14.00; 09.07.2014 w godz. 13.00-18.00; 10.07.2014 w godz. 8.00-12.00; 11.07.2014 w godz.8.00-
14.00; 14.07.2014 w godz. 8.00-14.00; 15.07.2014 w godz. 15.00-18.00; 16.07.2014 w godz. 8.00-18.00;
17.07.2014 w godz. 8.00-12.00; 21.07.2014 w godz. 8.00-14.00; 22.07.2014 w godz. 15.00-18.00; 23.07.2014 w
godz. 8.00-18.00; 24.07.2014 w godz. 8.00-12.00; 28.07.2014 w godz. 8.00-14.00; 04.08.2014 w godz. 8.00-
14.00; 06.08.2014 w godz. 8.00-18.00; 07.08.2014 w godz. 8.00-12.00; 11.08.2014 w godz. 8.00-14.00;
12.08.2014 w godz. 15.00-18.00; 13.08.2014 w godz. 8.00-18.00; 14.08.2014 w godz. 8.00-12.00; 21.08.2014 w
godz. 9.00-12.00; 25.08.2014 w godz. 8.00-14.00; 26.08.2014 w godz. 15.00-18.00; 27.08.2014 w godz. 8.00-
18.00; 28.08.2014 w godz. 8.00-12.00,
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25, 29-31.08.2014 r., 02, 10-11, 20.07.2015 r., 09-10, 13-14, 17, 20.08.2015 r.
łącznie przez 508 godzin11, niezgodnie z rozporządzeniem z 22 listopada 2013 r.

(dowód: akta kontroli str. 164-174)

Prezes Zarządu wyjaśniła, że we wszystkie ww. dni dyżur w oddziale pełnił jeden z
dwojga lekarzy będących w trakcie specjalizacji z ginekologii i położnictwa,
(V rok specjalizacji). Ponadto nadzór nad nim pełnił zawsze lekarz specjalista, który
pełnił dyżur pod telefonem tzw. "czuwanie", co jest zgodne z wymaganiami dla oddz.
Ginekologii - załącznik nr 3, część I, poz. 37 - str. 664-665 do rozporządzenia
z 22 listopada 2013 r.

W ocenie NIK wyjaśnienia nie stanowią uzasadnienia naruszenia ww. przepisu
poprzez niezapewnienie w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym stałej obecności
lekarza specjalisty w dzidzinie położnictwa i ginekologii lub lekarza ze specjalizacją
I stopnia w tej dziedzinie.

(dowód: akta kontroli str. 345-349)

4) w lipcu i sierpniu lat 2013-2015 w 43 przypadkach 7 lekarzy, zatrudnionych
w ramach kontraktów, udzielało świadczeń zdrowotnych przez okres powyżej 24
godzin bez przerwy, tj. przez okres od 31 do 151 godzin (31-50 godzin - 25
przypadków, 51-80 godzin -12,81-151 godzin - 6).

(dowód: akta kontroli str. 157-174)

Prezes Zarządu wyjaśniła, że przypadki udzielania świadczeń zdrowotnych przez
lekarzy w wymiarze przekraczającym 24 godziny bez przerwy wymuszone były
koniecznością zapewnienia całodobowej, nieprzerwanej opieki lekarskiej nad
pacjentkami w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym przy jednoczesnym,
generalnym niedoborze ginekologów - położników. Tylko nieliczni, z i tak skromnej
grupy lekarzy tej specjalności, pozostawali zainteresowani wykonywaniem pracy
w Oddziale Połozniczo-Ginekologicznym bytowskiego szpitala i udzielaniem
świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów lekarskich, a większość z nich zostało
pozyskanych z odległych rejonów województwa pomorskiego, kraju, a nawet
z zagranicy. Gównym powodem nieprzerwanej pracy przekraczającej 24 godziny
były duże odległości, jakie pokonywali lekarze dojeżdżający do pracy, którzy
na pojedyncze dyżury dojeżdżać nie chcieli z przyczyn ekonomicznych
i logistycznych. Dyrekcja Szpitala była przymuszona przyjąć tę formę
zabezpieczenia dyżurów lekarskich w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym wobec
braku alternatywy dla tego systemu. Jedynymi ginekologami udzielającymi
świadczeń zdrowotnych w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym w szpitalu
w Bytowie zamieszkującymi jednocześnie w tej miejscowości było dwóch lekarzy,
którzy z kolei zmuszeni byli zabezpieczyć nieobsadzone wcześniej dyżury w ten
sam sposób co osoby dojeżdżające, wpisując się w "okienka" grafiku dyżurowego.
Ginekolodzy z miejscowości ościennych (Kościerzyna, Lębork, Słupsk) nie byli do tej
pory zainteresowani pracą w Bytowie, co zapewne wynika z licznych ofert
zatrudnienia w swoim zawodzie w miejscu zamieszkania (szpitale, poradnie
specjalistyczne, prywatne praktyki lekarskie). Pozyskanie obecnego składu lekarzy
współpracującego ze Szpitalem w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym wymagało

11 03.07.2014 w godz. 15.00-8.00; 10.07.2014 w godz. 15.00-8.00;11.07.2014 w godz. 15.00-8.00;12.07.2014 w
godz. 8.00-8.00 (13.07); 14.07.2014 w godz. 15.00-8.00;21.07.2014 w godz. 15.00-8.00;04.08.2014 w godz.
15.00-8.00;07.08.2014 w godz. 15.00-8.00;14.08.2014 w godz. 15.00-8.00;15.08.2014 w godz. 8.00-8.00
(16.08);16.08.2014 w godz. 8.00-8.00 (17.08);
21.08.2014 w godz. 15.00-8.00;22.08.2014 w godz. 15.00-8.00;25.08.2014 w godz. 15.00-8.00;29.08.2014 w
godz. 15.00-8.00;30.08.2014 w godz. 8.00-8.00 (31.08);31.08.2014 w godz. 8.00-8.00 (01.09);02.07.2015 w

godz. 15.00-8.00;10.07.2015 w godz. 15.00-8.00;11.07.2015 w godz. 8.00-8.00 (12.07);20.07.2015 w godz.
15.00-8.00;09.08.2015 w godz. 8.00-8.00 (10.08);10.08.2015 w godz. 15.00-8.00;13.08.2015 w godz. 15.00-
8.00;14.08.2015 w godz. 15.00-8.00;17.08.2015 w godz. 15.00-8.00;20.08.2015 w godz. 15.00-8.00;
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długich poszukiwań, ale zabezpieczyło pracę i dyżury lekarskie w oddziale,
co wcześniej wielokrotnie było zagrożone brakiem obsady lekarskiej w ogóle.
Dyrekcja Szpitala czyni ciągłe starania dla pozyskania ginekologów do pracy
w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym w pobliskich miejscowości, co nigdy nie
było łatwe, zwłaszcza, że w samym Bytowie są specjaliści tej dziedziny, którzy od lat
odmawiają wsparcia Szpitala w pełnieniu dyżurów ze względu na specyfikę tej pracy
wymagającą wykonywania obowiązków służbowych w godzinach nocnych, święta
i dni wolne od pracy, podczas gdy ich prywatne praktyki zapewniają im komfort
zatrudnienia, godziwy dochód i "święty spokój". Ostatnio jednak pojawiła się szansa
na ograniczenie jednorazowej liczby godzin nieprzerwanej pracy naszych
położników - ginekologów, ponieważ wolno, aczkolwiek sukcesywnie, powiększa się
grono lekarzy tej specjalności zatrudnianych w naszym podmiocie leczniczym.

(dowód: akta kontroli str. 350-353)

Koordynator Oddziału Położniczo-Ginekologicznego wyjaśnił, że udzielanie przez
lekarzy świadczeń zdrowotnych w wymiarze przekraczającym 24 godziny bez
przerwy nie miało negatywnego wpływu na jakość świadczonych przez nich usług
ani zapewnienie bezpieczeństwa pacjentek. Charakter pracy lekarza pełniącego
dyżur pozwala na czynienie przerw na wypoczynek między udzielaniem świadczeń
zdrowotnych, co lekarze wykorzystują, mając do tego dogodne warunki
w pomieszczeniu socjalnym.

(dowód: akta kontroli str. 778-780)

Wacenie NIK udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych bez przerwy przez
okres od 31 do 151 godzin mogło budzić wątpliwości co do jakości tych usług
i zapewnienia bezpieczeństwa pacjentek.

1.3. Zapewnienie
i aparatury
okołoporodowej

W latach 2013-2015 (do dnia zakończenia kontroli) Oddział Położniczo-
Ginekologiczny spełniał warunki realizacji świadczeń gwarantowanych w trybie
hospitalizacji określone rozporządzeniem z 29 sierpnia 2009 r. a następnie
rozporządzeniem z 22 listopada 2013 r., w zakresie:
- wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną, tj. posiadał w miejscu udzielania
świadczeń m.in.: kolposkop, aparaty KTG12 i kardiomonitor,
- zapewnienia realizacji badań, tj. zapewniał ciągłe badanie KTG przed i w trakcie
porodu (w oddziale) oraz zapewniał dostęp do badań histopatologicznych
śródoperacyjnych ;
- pozostałych wymagań, tj. zapewniał w oddziale prowadzenie partogramu, posiadał
blok operacyjny i wyodrębnioną salę operacyjną do cięć cesarskich (w lokalizacji).

Informacje o spełnianiu tych warunków zawarte były w ofertach złożonych do NFZ.

Oddział Położniczo-Ginekologiczny wyposażony był w sprzęt do odciągania mleka
matki, tj. w laktator. Lodówka w Oddziale Neonatologicznym zabezpieczała
przechowywanie odciągniętego mleka.

(dowód: akta kontroli str. 239-240, 250-344)

W Oddziale Położniczo-Ginekologicznym oraz w Trakcie Porodowym personel
medyczny posiadał identyfikatory z imieniem i nazwiskiem oraz stanowiskiem
służbowym, zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

odpowiednich
medycznej

pomieszczeń,
do świadczenia

sprzętu
opieki

12 Kardiotokograf;
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leczniczej13. Zakupu identyfikatorów dokonano w 2012 r., formalnie obowiązek ich
noszenia w widocznym miejscu przez personel określono w styczniu 2014 r.
w Księdze Jakości Systemu Zarządzania Jakością.

(dowód: akta kontroli str. 239-247)

Pomieszczenia Oddziału Położniczo-Ginekologicznego spełniały warunki
ogólnoprzestrzenne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca
2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą14
(dalej: "rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań"),
tj. zlokalizowane były w źespole budynków'(§ 14 ust. 1).
Izba przyjęć znajdowała się na parterze budynku Szpitala. Pacjentki zgłaszające się
do porodu miały zapewniony łatwy dostęp do Izby przyjęć, umożliwiony był
bezpośredni podjazd samochodem pod budynek, zgodnie z ww. rozporządzeniem
(załącznik nr 1 pkt I ust. 1). Urządzenie Izby przyjęć zapewniało warunki do
intymności i poszanowania godności kobiet.

Oddział Położniczo-Ginekologiczny usytuowany był na pierwszym piętrze. Winda
umożliwiała bezpośredni wjazd z Izby przyjęć.
Trakt Porodowy stanowił salę z trzema stanowiskami porodowymi, trwale od siebie
odgrodzonymi ścianami, tzw. boksami. Wejście do Traktu Porodowego oznaczone
było odpowiednim podświetlonym napisem zabezpieczającym przed dostępem
niepowołanych osób. Wyposażenie traktu stanowiły m.in. przyrządy służące do
uśmierzenia bólu, tj. piłka, worek sako, materac i stołek porodowy. Przy wejściu do
Traktu Porodowego, niezgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych
wymagań (załącznik nr 1 pkt IV ust. 3), nie było śluzy umywalkowo-fartuchowej.
Urządzenie takiej śluzy ujęte było w Programie Dostosowawczym z terminem
realizacji do końca 2016 r.

Odcinek położniczy liczył 7 nieprzechodnich sal dla matek i dzieci, w tym dwie
przeznaczone dla pacjentek w pierwszej dobie po cięciu cesarskim, zapewniające
możliwość obserwacji bezpośredniej (załącznik nr 1 pkt IV ust. 4), trzy dwoosobowe
i dwie jednoosobowe. Jedna sala jednoosobowa z oddzielną łazienką wyposażoną
w toaletę i prysznic, przystosowana była do porodów rodzinnych. Pokoje urządzone
były w systemie "matka z dzieckiem" i wyposażone były w urządzenia umożliwiające
pielęgnację dziecka. Łóżka w pokojach łóżkowych były dostępne z trzech stron,
w tym z dwóch dłuższych, odstępy miedzy łóżkami umożliwiały swobodny dostęp do
pacjentów a szerokość pokojów łóżkowych umożliwiała wyprowadzenie łóżka, co
spełniało wymagania dla tych pomieszczeń (§ 18-20). W Oddziale Położniczo-
Ginekologicznym znajdowały się dwie łazienki, z których jedna dostosowana była
dla osób niepełnosprawnych. Pacjentki miały zapewnione godne warunki dla
przebrania się i wykąpania.

(dowód: akta kontroli str. 239-240, 787-792)
.,

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie
nie stwierdzono nieprawidłowości.

1.4. Zorganizowanie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej

W Oddziale Położniczo-Ginekologicznym z Traktem Porodowym w latach
2013-2015 obowiązywał regulamin porządkowy określający m.in. zadania Traktu
Porodowego, harmonogram dnia Oddcinka Położniczego, zasady prowadzenia

13 Dz. U. z 2015r. poz. 618j. t. ze zm.

14 Dz. U. z 2012r. poz. 739.
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dokumentacji medycznej, obowiązki personelu w zakresie stroju operacyjnego oraz
sposobu zachowania.
W styczniu 2011 r. wprowadzone zostały, w oparciu o procedury stanowiące
załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r.15

procedury medyczne przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki
okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznego porodu i połogu.

(dowód: akta kontroli str. 452-466)

Od 01.07.2013 r. obowiązywała procedura realizacji świadczeń zdrowotnych
w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, której celem było zagwarantowanie
wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentkom. Określała ona
sposób postępowania w związku z przyjmowaniem pacjentki na oddział, jej pobytem
na oddziale oraz wypisem.
W lipcu 2014 r. wprowadzono w Szpitalu procedurę postępowania w przypadku
przeniesienia pacjenta między oddziałami lub do innej jednostki udzielającej
świadczenia zdrowotne, przewóz na konsulatcje oraz procedurę informowania
pacjenta o jego prawach obowiązkach.

(dowód: akta kontroli str. 470-489)

Z dniem 12.01.2015 r. Prezes zarządzeniem nr 9/2015 powołała w Szpitalu Zespół
ds. Etyki, do którego personel zatrudniony w Szpitalu, pacjenci Szpitala i jego bliscy,
mogli zgłaszać problemy natury etycznej, psychologicznej. W latach 2010-2015
(do 30.09) w Szpitalu nie było zgonów kobiet związanych z porodem.

(dowód: akta kontroli str. 467-469)

Koordynator Oddziału Położniczo-Ginekologicznego (dalej: "Koordynator') wyjaśnił,
że w latach 2013-2015 w szpitalu w Bytowie występowały problemy
z przekazywaniem pacjentek na wyższe poziomy referencyjności w sytuacjach,
kiedy po telefonicznym uzgadnianiu takiego przekazania okazywało się,
że placówka nadrzędna nie dysponuje wolnymi łóżkami, co powodowało
konieczność kontaktowania się z innymi, odleglejszymi placówkami, które mimo
braku rejonizacji, zwyczajowo nadal takową uważają za funkcjonujące kryterium.
Kierowanie i transport sanitarny pacjentek do oddziałów o wyższym poziomie
referencyjności bez uprzedniego uzgodnienia telefonicznego, dla uniknięcia odmowy
przyjęcia z zaleceniem szukania dla pacjentki miejsca w innej placówce, spotyka się
z krytyką i czynną reakcją ośrodków nadrzędnych w postaci telefonicznych rozmów
dyscyplinujących, co utrudnia przekazywanie pacjentek w oparciu o wskazania
medyczne z obawy o gotowość nadrzędnej placówki do wsparcia, która
ex definitione zobowiązana jest do uczestnictwa w procesie ciągłości leczenia,
jednakże stanowi odrębny podmiot i nierzadko postępuje nie jak podmiot leczniczy
czyniący swoją powinność, lecz jak instytucja czyniąca przysługę czy grzeczność.

(dowód: akta kontroli str.423-427)

W Szpitalu umożliwiono rodzącym pacjentkom skorzystanie z pomocy psychologa.
(dowód: akta kontroli str. 495-500)

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta16 (dalej: "ustawa o prawach pacjenta"), pacjent ma prawo
do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, tj. do opieki, która nie polega na udzielaniu
świadczeń zdrowotnych, w tym także opiekę sprawowaną nad pacjentką
w warunkach ciąży, porodu i połogu. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ww. ustawy, pacjent
ponosi koszty realizacji tych praw, jeżeli realizacja tych praw skutkuje kosztami

15 W sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki
okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad
noworodkiem.

16 Dz. U. z 2012 r. poz. 159 ze zm.
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poniesionymi przez podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju
stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej. Art. 35 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta stanowi,
że wysokość opłaty rekompensującej koszty realizacji prawa do dodatkowej opieki
pielęgnacyjnej ustala kierownik podmiotu, uwzględniając rzeczywiste koszty
realizacji przedmiotowych praw.

W Szpitalu pacjentkom Oddziału Położniczo-Ginekologicznego zapewniono
możliwość udziału w porodzie bliskich im osób. Opłata pobierana od osoby
towarzyszącej w porodzie, ujęta w cenniku Szpitala, ustalona była w wysokości
56,00 zł w oparciu o koszty stałe Szpitala.

(dowód: akta kontroli str. 239-242, 509-515)

Z wyjaśnień Prezes Zarządu wynika, że w Szpitalu w Oddziale Położniczo-
Ginekologicznym umożliwiano korzystanie przez pacjentki z dodatkowej opieki
pielęgniarskiej tylko w sytuacjach, kiedy w czasie rozpoczęcia drugiego okresu
porodu przypadała zmiana dyżuru, a pacjentka życzyła sobie aby w akcji porodowej
uczestniczyła położna, która przyjmowała ją do bloku porodowego. Wówczas
położna pozostawała z pacjentką w ramach wypracowania nadgodzin, za które
płacił Szpital. W szpitalnym cenniku nie było pozycji opłaty za dodatkową opiekę
pielęgn iarską.
Prezes Zarządu wyjaśniła, że w latach 2013-2014 w Oddziale Położniczo-
Ginekologicznym na Odcinku Położniczym była tylko jedna sala jednoosobowa
tzw. sala rodzinna o podwyższonym standardzie, z której korzystały osoby
za dodatkową odpłatnością, zgodną z cennikiem. Od 2015 r. po przeorganizowaniu
sal w celu ustawienia łóżek w sposób zapewniający dostęp do nich z trzech stron
(w tym z dwóch dłuższych), została utworzona jeszcze jedna sala jednoosobowa.
Jedynym kryterium jakie stosowano do umieszczania pacjentki w sali
jednoosobowej było kryterium epidemiologiczne wynikające z potrzeby izolacji w
wyniku nosicielstwa choroby zakaźnej lub zakażenia bakteryjne. Jeżeli nie było
takich wskazań starano się umieszczać pacjentki grupując je zgodnie z datą porodu,
tj. na jednej sali umieszczano pacjentki rodzące w tej samej dobie. Jednoosobowa
sala o podwyższonym standardzie była salą porodów rodzinnych i w niej przebywają
pacjentki (po porodzie) z osobą towarzyszącą, która opłaca 70,00 zł za swój pobyt,
zgodnie z Cennikiem usług świadczonych w oddziałach szpitalnych (pkt. XII tabela
pkt. 2.2).

(dowód: akta kontroli str. 434-451)
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie
nie stwierdzono nieprawidłowości.

1.5. Sytuacja finansowa Szpitala oraz Oddziału Położniczo-

Ginekologicznego

W latach 2013-2015 (III kwartał) przychody Szpitala wyniosły odpowiednio
25.938.074 zł, 27.629.929 zł i 20.927.613 zł natomiast koszty odpowiednio
26.359.601 zł, 28.512.921 zł i 22.825.004 zł. Wynik finansowy (brutto) w tym okresie
był ujemny i wynosił odpowiednio: 421.527 zł, 882.992 zł i 1.897.391 zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec lat 2013-2014 oraz 30.09.2015 r. wynosiły
odpowiednio: 355.517,75 zł, 730.750,51 zł (całe zobowiązanie dotyczy Szpitala
Miejskiego w Miastku Sp. z 0.0. - dalej: "szpital w Miastku" - w wyniku podziału
Spółki) oraz 1.020.577,53 zł (w tym 739.369,22 zł wobec szpitala w Miastku.
Jednocześnie na 31.12.2014 r. i 30.09.2015 r. stan należności wymagalnych
od szpitala w Miastku, powstałych w wyniku rozliczenia wydzielenia, wynosił
814.114,57 zł.
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(dowód: akta kontroli str. 358)

Prezes Zarządu wyjaśniła, że przyczyną nieuregulowania zobowiązań
wymagalnych, które wystąpiły na koniec 2013 r. i na dzień 30.09.2015 r. była trudna
sytuacja finansowa Spółki i brak środków na rachunku bieżącym.

(dowód: akta kontroli str. 359)

Na rok 2013 w zakresie NFZ zakontraktował udzielanie przez Szpital świadczeń
o kodzie 03.4450.240.02 (Położnictwo i Ginekologia - Hospitalizacja - N01, N20)
w liczbie jednostek rozliczeniowych 16369 punktów, ze stawką za punkt 52,00 zł
(kody produktów jednostkowych: 5.51.01.0013001 - N01 Poród oraz
5.51.01.0013020 - N20 Noworodek wymagający normalnej opieki), z czego
wykonano 14124 punktów (wszystkie dotyczyły kodu 5.51.01.0013001 - N01;
świadczenia udzielone na rzecz noworodków rozliczone zostały w ramach kontraktu
Oddziału neonatologicznego N20, N24, N25).
W 2014 r. przekroczono liczbę świadczeń zakontraktowanych w ww. zakresie,
tj. 14866 punktów (N01 i N20) ze stawką 52,00 zł za punkt, o 1 619 punktów
(wykonanie wyniosło 16485 punktów - N01, O punktów - N20). NFZ sfinansował
w całości wykonany nadlimit.
Na 2015 r. (do dnia 16.10.2015 r.) zakontraktowano świadczenia w liczbie jednostek
rozliczeniowych 16338 punktów (N01 i N20), z czego do końca września wykonano
13250 punktów (wszystkie dotyczyły N01). NFZ sfinansował 628 punktów
wykonanych ponad limit w I i II kwartale 2015 r., natomiast o zapłatę za świadczenia
wykonane ponad nadlimit w III kwartale Szpital wystąpił 15.10.2015 r.

(dowód: akta kontroli str. 360-361)

Prezes Zarządu wyjaśniła, że rozliczenie świadczeń udzielanych noworodkom
urodzonym w szpitalu może odbywać się w ramach produktu kontraktowego
03.4450.240.02 - położnictwo jedynie w przypadku sprawowania opieki na dmatką
i dzieckiem w systemie "room in" wyłącznie w oddziale położniczym. W sytuacji gdy
w strukturze szpitala funkcjonuje odrębny oddział przystosowany do całodobowej
opieki nad noworodkami, wykazany w Rejestrze Podmiotów Wykonujacych
Działalność Leczniczą i oznaczony kodami resortowymi właściwymi dla neonatologii.
Rozliczenie świadczeń udzielonych noworodkom odbywa się zgodnie z planem
umowy w ramach właściwego zakresu: świadczenia z zakresu neonatologii -
produkt kontraktowy: 03.4421.140.02. Zgodnie z Katalogiem świadczeń szpitalnych
wycena świadczeń udzielonych noworodkom, rozliczanych w ramach grupy JGP -
N20 w ramach oddziału położnictwa jak i w oddziale noworodkowym jest jednakowa.

(dowód: akta kontroli str. 362-375)

Prezes Zarządu wyjaśniła, że Szpital nie wyceniał i nie jest w stanie określić
średniego kosztu porodu fizjologicznego oraz porodu w drodze cięcia cesarskiego.
Do wyliczania kosztów tych procedur powołana została Agencja Oceny Technologii
medycznych i Taryfikacji, do zadań której należy opracowanie metodyki wyceny
świadczeń zdrowotnych.

(dowód: akta kontroli str. 434-451)

Prezes Zarządu wyjaśniła, że sytuacja finansowa Szpitala w latach 2013-2015 miała
i ma wpływ na pozyskiwanie i zatrudnianie lekarzy w wyniku ogłaszanych
konkursach na świadczenie usług zdrowotnych w Oddziale Położniczo-
Ginekologicznym. Wynika to głównie z proponowanych przez lekarzy wygórowanych
stawek za godzinę pracy, na które Szpitala nie stać ze względu na niedoszacowanie
finansowanych przez NFZ procedur w zakresie położnictwa i ginekologii.
Niedofinansowanie przez NFZ przyczyniło się do niespełniania w tych latach przez
Szpital zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r.
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Ustalone
nieprawid/owości

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, dotyczącego
równoważnika co najmniej dwóch etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego)
specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Duży wpływ na sytuację finansową
Szpitala w latach 2013-2015 miało i nadal ma rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność
leczniczą. W Programie Dostosowawczym opracowanym na potrzeby spełnienia
wymogów ww. rozporządzenia do realizacji do końca 2015 r. ujęty był gruntowny
remont odcinka położniczego, którego koszt to ponad 200 tys. zł. Obecnie czeka
nas jeszcze remont Traktu Porodowego oraz Oddziału Neonatologii i Ginekologii,
tak by dostosować je do wymogów rozporządzenia, by móc kontynuować
kontraktowanie na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie Położnictwa,
Ginekologii i Neonatologii. Szpital w tym okresie uzyskał certyfikat jakości ISO 9001-
2009 oraz przystąpił do programu Akredytacji uzyskując certyfikat Centrum
Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, podnosząc tym samym poziom
świadczonych usług. Proces wdrażania ISO i Akredytacji pochłonął znaczne środki
finansowe z działalności bieżącej, na zakup potrzebnego sprzętu, edukację
personelu oraz opracowanie i wdrożenie standardów jakościowych. P08iesione
nakłady finansowe na podniesienie standardu świadczonych usług to inwestycja w
jakość i bezpieczeństwo. Pomimo niekorzystnej sytuacji finansowej oraz borykania
się z brakiem lekarzy specjalistów w tym okresie Zarząd Szpitala podejmował
wszelkie możliwe działania aby funkcjonowanie Oddziału Położniczo-
Ginekologicznego nie było zaburzone. Wręcz przeciwnie, w okresie tym udało się
pozyskać nowe urządzenia i sprzęt oraz przeprowadzić remont.

(dowód: akta kontroli str. 428-431)

Koordynator Oddziału Położniczo-Ginekologicznego wyjaśnił, że sytuacja finansowa
Szpitala w latach 2013-2015 nie miała wpływu na funkcjonowane Oddziału.
W okresie tym pozyskano nowe aparaty USG, dwa nowe fotele do badania
i zabiegów ginekologicznych, nowe lampy bezcieniowe, w tym jedna do Sali
operacyjnej wydzielonej dla cięc cesarskich i dwie do wykonywania zabiegów
ginekologicznych. Wymieniono na nowe wszystkie łóżka dla pacjentek.
Przeprowadzono również remont Odcinka Położniczego, który objął sale położnic,
węzły sanitarne, korytarz, wymianę okien i parapetów oraz całości podłóg, wymianę
instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem oraz wymianę instalacji centralnego
ogrzewania. Nie było w tym okresie problemu z zaopatrzeniem w produkty lecznicze
ani wyroby medyczne.

(dowód: akta kontroli str. 558-567)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie
nie stwierdzono nieprawidłowości.

1.6. Pobieranie opłat od ubezpieczonych pacjentów

Zgodnie z cennikiem usług Szpitala obowiązującym w badanym okresie cena
uczestnictwa osoby towarzyszącej w porodzie rodzinnym, ustalona na podstawie
kosztów rzeczywistych w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym, wynosiła 56,00 zł
a doba pobytu tej osoby w pokoju rodzinnym 70,00 zł. Przychody Szpitala z tego
tytułu wyniosły:5.468,00 zł w 2013 r., 5.648,00 zł w 2014 r. i 3.290,00 zł w 2015 r.
(do 30.10). Opłata osoby towarzyszącej w porodzie wynikała z kosztów stałych
Szpitala, w tym m.in. koszt odzieży ochronnej, środków dezynfekcyjnych, mediów
i nie była związana z usługą medyczną. W Szpitalu obowiązywał regulamin dla osób
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Ustalone
nieprawidłowości

Opis stanu
faktycznego

towarzyszących przy porodzie. Nie pobierano opłat od ubezpieczonych pacjentów
za świadczenia gwarantowane objęte kontraktem z NFZ.

(dowód: akta kontroli str. 501-512, 523)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie
stwierdzono nieprawidłowości

Oddział Położniczo-Ginekologiczny w latach 2013-2015 (do dnia zakończenia
kontroli) był przygotowany do udzielania świadczeń zdrowotnych z zachowaniem
standardów opieki okołoporodowej. Oddział posiadał wymagany sprzęt i aparaturę
medyczną oraz dysponował odpowiednią kadrą medyczną. Stwierdzono jednak
przypadki pracy lekarzy (kontraktowych) przez czas dłuższy niż 24 godziny bez
przerwy oraz przypadki niezapewnienia całodobowej opieki lekarskiej, jak również
stałej obecności lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub
specjalisty I stopnia w tej dziedzinie.

2. Przestrzeganie standardów opieki okołoporodowej

i praw pacjenta

2.1. W latach 2013-2015 (do 20.11) w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym
odnotowano dwa przypadki śmierci noworodka w okresie okołoporodowym i jeden
przypadek ciężkiego uszkodzenia ciała noworodka, zakwalifikowany jako uraz
okołoporodowy. Nie było przypadku ciężkiego uszkodzenia ciała matki w trakcie
porodu i okresie okołoporodowym.

Przyczyną śmierci noworodków było m.in. skrajne wcześniactwo (24 tydzień ciąży).
W każdym przypadku śmierć noworodka była omawiana na posiedzeniu Zespołu do
spraw analizy przyczyn zgonów. W jednym przypadku podjęto próbę przekazania
noworodka do szpitala o wyższym poziomie referencyjności, jednak lekarz
wezwanej karetki "N" nie podjął się transportu noworodka ze względu na jego
bardzo ciężki stan. W drugim przypadku matka zaniedbała ciążę i zbyt późno
zgłosiła się do Szpitala, nie było możliwości przewiezienia do szpitala o wyższym
stopniu referencyjności. Zgony noworodków nie były przedmiotem żadnych
postępowań.

Przypadek uszkodzenia ciała noworodka (porażenie splotu barkowego) był
przedmiotem postępowania Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach
Medycznych w Gdańsku - wniosek o zapłatę zadośćuczynienia za doznaną
krzywdę, jako złożony po terminie, odrzucono (08.09.2015 r.).

Sprawę przedstawiono w Szpitalu na posiedzeniu komitetu terapeutycznego.
Położna i lekarz prowadzący poród stwierdzili, że był to poród fizjologiczny bez
powikłań, w którym nie występowały jakiekolwiek czynniki ryzyka.

Dyrektor do spraw medycznych wskazał, że z dokumentacji medycznej (partogram
oraz opis przebiegu porodu) wynika, że zarówno pierwszy jak i drugi okres porodu
przebiegły prawidłowo w sposób naturalny, samoistny i bezkolizyjny. Dokumentacja
nie zawiera żadnych wpisów ani adnotacji o innych komplikacjach, których skutkiem
mogłoby być porażenie splotu barkowego.

W kontrolowanym okresie wobec Szpitala nie toczyły się postępowania sądowe
związane ze sprawowaniem opieki okołoporodowej w Oddziale Położniczo-
Ginekologicznym w Bytowie. Nie wpłynęły też żadne skargi w tym zakresie.

(dowód: akta kontroli str. 434-451,553-556,793-794)
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Liczba porodów rozwiązanych cięciem cesarskim stanowiła w kolejnych z lat
objętych kontrolą 2013-2015 (do 30.09) odpowiednio 35%, 40% i 39% ogółu
porodów, przy wskaźniku 10% - 15% zalecanym przez Światową Organizacje
Zdrowia.

(dowód: akta kontroli str. 62)

Koordynator Oddziału Położniczo-Ginekologicznego wyjaśnił, że znamienny wzrost
porodów operacyjnych drogą cięcia cesarskiego w szpitalu w latach 2010-2015
koreluje z tendencją ogólnokrajową podążającą w ślad za trendem rejestrowanym
w krajach wysokorozwiniętych, a podyktowany jest coraz dokładniejszą diagnostyką
opartą na badaniach dodatkowych obrazowych, laboratoryjnych i objawach
klinicznych, które w efekcie kwalifikują ciężarne lubli rodzące do jednej lub większej
liczby wielu grup klinicznych spełniających kryterium (kryteria) bezwzględnych lub
względnych wskazań do ukończenia ciąży drogą cięcia cesarskiego,
tak elektywnego, jak i o różnym stopniu pilności (pilne, naglące, nagłe,
natychmiastowe). Ostatnie lata to zasadniczy wzrost skierowań do porodów drogą
cięcia cesarskiego ze wskazań położniczych od lekarzy prowadzących ciąże, jak
również ze wskazań pozapołożniczych od specjalistów innych dziedzin medycyny
(ortopedia, neurologia, neurochirurgia, okulistyka, kardiologia, psychiatria i inne),
jak również bardzo istotny wzrost odsetka ciężarnych i rodzących po przebytym już
cięciu cesarskim, które samo w sobie przeciwskazaniem do porodu drogami natury
nie jest, jednakże zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa
Ginekologicznego wymaga akceptacji ze strony ciężarnej (rodzącej) dla próby
porodu naturalnego, której zazwyczaj nie udaje się już uzyskać. Nie mniej istotnym
usprawiedliwieniem dla rosnącej liczby cięć cesarskich jest coraz częstsze
wykorzystywanie tej procedury kończenia porodu w miejsce porodów operacyjnych
drogą pochwową (poród kleszczowy, poród przy zastosowaniu próżnociągu), które
to techniki, nie bez racji, uznawane sa za istotnie obciążające bezpieczeństwo
okołoporodowe, tak rodzącego się dziecka jak i rodzącej kobiety. Położnictwo
w zakresie dotyczącym opieki okołoporodowej, w tym porodów operacyjnych drogą
cięcia cesarskiego, w krajach rozwiniętych na poziomie właściwym Polsce
i wyższych, gdzie słusznie dobro płodu stawia się na równi z dobrem matki, a miarę
sukcesu położniczego określa nie tylko odsetek żywych urodzeń, ale również,
a nawet przede wszystkim dobrostan noworodka, będzie charakteryzowało się
znacznym przekraczaniem zalecanych przez WHO wartości procentowych dla
porodów kończonych operacyjnie drogą cięcia cesarskiego, co doskonale zwiększa
odsetek noworodków rodzonych w stanie dobrym, zmniejszając jednocześnie i tak
dużą liczbę pozwów sądowych dotyczących niepowodzeń okołoporodowych
z roszczeniami opiewającymi na setki tysięcy, a nawet miliony polskich złotych,
które to zdarzenia medyczne wpisane są w praktykę zawodową wielu, nawet bardzo
doświadczonych specjalistów tej dziedziny medycyny. Każde działanie medyczne
obarczone jest ryzykiem niepowodzenia, jednakże niepowodzenia położnicze, w tym
okołoporodowe, niemal zawsze poddawane są pod niczym nieskrępowany,
medialny, a co za tym idzie, społeczny osąd wygłaszany zazwyczaj przez
chałupniczych znawców zagadnienia, których główna teza stanowiąca klucz-wytrych
łaczy z instytucjami prowadzącymi następowe dochodzenia w przedmiotowych
sprawach, a uzbrojonymi w nieprzebrane zastępy biegłych i opasłe tomiska
najnowszych wytycznych, a także nieograniczony czas na analizę przypadku post
faktum. Teza ta brzmi: "Gdyby w porę wykonano cięcie cesarskie, nie doszłoby do
tego do czego doszło". Położnictwo praktycznie w zakresie opieki okołoporodowej
tez ma swoje złote myśli, a kluczową dotyczącą porodów jest: "Lepiej wykonać 100
cięć cesarskich za dużo, niż jedno za mało". Tak poważnych spraw, jak narodziny
dziecka nie da się ująć w sztywne urzędnicze tabelki uniwersalne dla całego świata,
które irytują podobnie, jak cynizm tych, którzy stoją na straży reglamentacji cięć
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cesarskich wymuszając jednocześnie tę procedurę bez wskazań medycznych dla
swoich żon, córek, synowych oraz "wszytkich krewnych i znajomych królika".

(dowód: akta kontroli str. 423-427)

Dyrektor do spraw medycznych wyjaśnił, że w latach 2013-2015 poddawano
analizie przyczyny wysokiego odsetka porodów operacyjnych drogą cięcia
cesarskiego, również z powodu rachunku ekonomicznego, na który istotny wpływ
ma wzrost kosztów generowany porodami operacyjnymi, przy jednoczesnym braku
różnicy w finansowaniu przez NFZ porodu ze względu na sposób jego odbycia.
Analizy te były dokonywane systematycznie na cyklicznych spotkaniach
z Koordynatorami, Kierownikami oddziałów Szpitala, z których część dotyczy
informacji finansowej Szpitala, w tym analizy składowych, które na treść tej
informacji wpływają. Wśród nich znajduje się również ocena kosztów generowanych
przez duży odsetek porodów przez cięcie cesarskie z jednoczesnym
uwzględnieniem wzrostu ryzyka powikłań wpisanych w stosowanie tej procedury
medycznej. Jak dotąd nie ujawniliśmy braku uzasadnienia czy stosowania procedury
cięcia cesarskiego bez wskazań medycznych, niemniej jednak uczulamy
koordynatora Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i podległych mu lekarzy, aby
ze szczególną starannością kwalifikowali ciężarne i rodzące do tej operacji
położniczej. Nie możemy natomiast wpływać na autonomiczne decyzje pracujących
u nas położników ani tym bardziej lekarzy pracujących poza naszą placówką,
a kierujących ciężarne do elektywnych cięć cesarskich, dopóki zabiegi te
wykonywane są ze względu na medyczne wskazania tak położnicze,
jak i pozapołożnicze, do których podważania nikt w administracji Szpitala nie jest
uprawniony.

(dowód: akta kontroli str. 432-433)

Zbadanie dokumentacji medycznej 100 pacjentek Oddziału Położniczo-
Ginekologicznego (w tym 50, które urodziły fizjologicznie oraz 50 - w wyniku cięcia
cesarskiego) w zakresie stosowania standardów opieki okołoporodowej, wykazało,
że nie udokumentowanowykonania 6 (z 42 badanych) zadań.

Spośród 50 porodów fizjologicznych objętych analizą, 28 (56%) odbyło się bez
ingerencji medycznej. W trakcie pozostałych 22 (44%) pacjentkom nacięto krocze,
6 (12%) podano entonox, 12 (24%) podano oxytocynę w I etapie porodu, w tym ze
względu na zanik akcji porodowej (6) lub brak postępu porodu (6). Nie było
przypadku stosowania amniotomii jak również podawania noworodkowi mleka
modyfikowanego. W przeprowadzonej ankiecie na pytanie: "Czy w szpitalu
podawano Pani dziecku mleko w proszku? 33,3% (26) respondentek odpowiedziało:
tak. Wszystkie porody przyjęte w drodze cięcia cesarskiego (50) wynikały ze
wskazań medycznych, w tym w 32 przypadkach cesarskie cięcie było zaleceniem
lekarza sprawującego opiekę nad pacjentką w trakcie ciąży. W przypadku 14
pacjentek decyzja o przeprowadzeniu tego zabiegu zapadła w trakcie porodu siłami
natury. W każdym przypadku przyczyna cięcia cesarskiego była odnotowana
w dokumentacji medycznej pacjentki.

W przeprowadzonej ankiecie na pytanie: "Czy poród w drodze cesarskiego cięcia
odbył się na Pani życzenie?" 40% (8) respondentek odpowiedziało: tak.

Dokumentacja medyczna pacjentek zawierała pisemną zgodę na wykonanie badań,
na zastosowanie znieczulenia lub na operacyjne rozwiązanie ciąży metodą cięcia
cesarskiego. Formularz świadomej zgody na operacyjne rozwiązanie ciąży metodą
cięcia cesarskiego zawierał informację o możliwości wystąpienia powikłań, w tym
zarówno dla pacjentki (m.in. śródoperacyjnym uszkodzeniu pęcherza moczowego,
moczowodu lub jelit, krwotoku wymagającym podwiązania tętnic macicznych
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lub wycięcia macicy, zapaleniu otrzewnej) jak i noworodka (powstaniu urazów
u noworodka podczas otwierania macicy lub wydobywania płodu).

Na pytanie: "Czy przed wykonaniem cesarskiego cięcia pytano Panią o zgodę na
przeprowadzenie tego zabiegu?" 90% (18) respondentek odpowiedziało: tak.
Na pytanie: "czy przed wykonaniem cesarskiego cięcia prowadzący poród
informował Panią o negatywnych skutkach tego zabiegu?" 70% (14) respondentek
odpowiedziało: tak.

(dowód: akta kontroli str. 585, 569a-777)

W okresie od 01..07.2015 r. do 15.10.2015 r. w Szpitalu odbyło się 149 porodów
(w tym 51 zakończonych cesarskim cięciem). W żadnym z porodów drogami natury
nie zastosowano znieczulenia zewnątrzoponowego, pomimo, że od 01.07.2015 r.,
na podstawie zarządzenia Prezesa NFZ17, NFZ płaci świadczeniodawcom
dodatkowo po 416 zł (8 punktów po 52,00 zł) za każdy poród, w trakcie którego
zastosowano znieczulenie zewnątrzoponowe.

(dowód: akta kontroli str. 376)

Koordynator Oddziału Położniczo-Ginekologicznego wyjaśnił, że nie zastosowano
takiego znieczulenia w trakcie porodów, ponieważ w dyspozycji Oddziału nie
pozostaje anestezjolog ani pielęgniarka anestezjologiczna, który to zespół mógłby tę
procedurę realizować. Znieczuleniem tym, nawet w czasie największego
zainteresowania społecznego tematyką znieczuleń przy porodzie, nie było dużego
zainteresowania wśród pacjentek naszego Traktu Porodowego. Ponadto standardy
opieki okołoporodowej wskazują, że ingerencja w naturalny proces ciąży, porodu
i laktacji wiąże się z uzasadnionym medycznie wskazaniem (rozdział I, pkt 3),
a osoba sprawująca opiekę podczas porodu przedstawia rodzącej pełna informacje
o niefarmakologicznych i farmakologicznych metodach łagodzenia bólów
porodowych dostępnych w miejscu, w którym ten poród się odbywa, wspiera
rodzącą w stosowaniu tych metod oraz respektuje jej decyzje w tym zakresie
(rozdział VI).

(dowód: akta kontroli str. 558-567)

Prezes Zarządu wyjaśniła, że w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym Szpitala ból
w trakcie porodu łagodzi się zarówno za pomocą metod naturalnych jak i środków
farmakologicznych. O rodzajach sposobu łagodzenia bólu pacjentki są informowane
zarówno w trakcie zajęć w Szkole Rodzenia, jak i podczas wizyt w funkcjonującej
w ramach AOS poradni Ginekologiczno-Położniczej oraz w trakcie przyjęcia w Izbie
Przyjęć przy omawianiu planu porodu. Pacjentkom oferowane są zarówno naturalne
metody łagodzenia bólu takie jak: wsparcie bliskiej osoby, masaż okolicy
lędźwiowej, okłady na okolicę krzyżową, ciepły prysznic, spacer oraz zmiany
i przyjmowanie 'dogodnej pozycji w trakcie trwania porodu z zastosowaniem
udogodnień takich jak piłka, materac czy worek Sako. Oferowane sposoby
farmakologiczne to głównie znieczulenie wziewne: mieszanina gazów (tlen
i podtlenek azotu, tzw. gaz rozweselający) oraz znieczulenie zewnątrzoponowe.
Na podstawie dostępnej literatury oraz prowadzonej przez nasz personel edukacji
na temat łagodzenia bólu porodowego, próbujemy uświadamiać pacjentki,
że stosowanie znieczulenia wziewnego jak i zewnątrzoponowego do doskonały
sposób na ból porodowy. Niewielki procent kobiet, po przeprowadzonej przez nasz
personel edukacji, wyraziło chęć na znieczulenie Entonoksem (gaz rozweselający),
jednakże o znieczuleniu zewnątrzoponowym przy porodzie kobiety wciąż niewiele
wiedzą i boją się związanego z nim ryzyka powikłań. We wskazanym okresie żadna

17 Zarządzenie Nr 34/20151DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.
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z pacjentek nie wyraziła zgody na ten rodzaj znieczulenia indukcji porodu siłami
natury.

(dowód: akta kontroli str. 362-375)

W badanym okresie, w przypadku niedoboru lub braku mleka u matki, dokarmiano
noworodki mlekiem gotowym typu: Bebiko 1 RTF (w latach 2014 i 2015 - do 21.10.
zużycie wyniosło odpowiednio 360 i 702 sztuk butelek po 90 mi), Gerber 1 RTF
(w 2014 r. 414 butelek po 60 mi), NAN ACTIV 1 RTF (w 2014 r. 288 butelek po 90
mi). Cena mleka Bebiko RTF w 2013 r. wynosiła 0,60 zł za butelkę o pojemności 90
mi, w w 2014 i 2015 - 0,02 zł, cena pozostałego mleka wynosiła w 2014 i 2015 r.
0,01 zł. Nie używano mleka modyfikowanego w proszku. Etykieta produktów,
którymi dokarmiano noworodki, zawierała m.in. nazwę preparatu, jego skład, sposób
użycia i przechowywania, datę przydatności do spożycia oraz informację,
że karmienie piersią jest najwłaściwszymsposobem żywienia niemowlęcia.

(dowód: akta kontroli str. 362-375, 404-422, 796)

2.2. Wyniki przeprowadzonej ankiety dotyczącej opieki okołoporodowej wykazały
m.in., że: pacjentka nie mogła wybrać osoby prowadzącej jej poród w szpitalu
(87,3%), w celu ulżenia bólom w okresie skurczy porodowych nie zaproponowano
jej wykonania masażu (73,2%) lub kąpieli pod prysznicem (78,8%) (standard V ust.
2 pkt 5), nie mogła wybrać pozycji, w jakiej będzie rodzić (85,5%) (V ust. 3 pkt 4; IX
ust. 3 pkt 1), podczas porodu nie pytano czy podać znieczulenie (63,6%).

(dowód: akta kontroli str. 390-403)

Koordynator Oddziału Położniczo-Ginekologicznego wyjaśnił, że rodząca może
wybrać osobę prowadzącą poród z bardzo nielicznego personelu wykonującego
w danym czasie (porodu) obowiązki służbowe w Oddziale Położniczo-
Ginekologicznym. Najczęściej nie jest to obsada wieksza niż jeden lekarz i dwie
położne. Większość ciężarnych nie korzysta z tego przywileju również dlatego,
że zazwyczaj jesteśmy dla nich osobami zupełnie obcymi, co powoduje, że nie
potrafią poodać nas ocenie niezbędnej dla świadomego wyboru. Równie wielu
pacjentkom obojętnym jest, kto z personelu medycznego będzie prowadził poród,
co poczytujemy sobie za przejaw zaufania pacjentek do całego zespołu Traktu
Porodowego.

(dowód: akta kontroli str. 377-383)

W zakresie stosowania standardów opieki okołoporodowej Koordynator wyjaśnił:
w latach 2013-2015 w szpitalu w Bytowie wystąpiły problemy i bariery w stosowaniu
standardów opieki okołoporodowej. Podstawową przeszkodę stanowi haniebnie
niska wycena (1.820,00 zł) przez NFZ świadczenia zdrowotnego i procedur
związanych z opieką okołoporodową, przy bezwzględnym wymaganiu spełnienia
kosztownych procedur zapewniających standard określony w przepisach prawa
i rekomendacjach instytucji i ciał wiodących w zakresie położnictwa w Polsce. Trakt
Porodowy i Oddział Położniczo-Ginekologiczny Spitala jest ostatnim ogniwem
realizującym świadczenia okołoporodowe i nazbyt często ponosi koszt wymaganych
przepisami badań dodatkowych, które zgodnie z przepisami prawa powinny być
wykonane w trakcie ciąży w oparciu o ambulatoryjną opiekę w Poradniach "K".
Do porodu zgłaszają się ciężarne, które nie legitymują się pełnym panelem
wymaganych przepisami badań z powodu ich własnego zaniedbania, jak również
Panie, które kontrole dobrostanu ciąży i własnego odbywały regularnie, jednakże
również nie dysponują pakietem niezbędnych wyników badań. Dla zachowania
wymaganych standardów opieki okołoporodowej i przede wszystkim dla zdrowia
płodu (dziecka) i ciężarnej (rodzącej, położnicy), Oddział Położniczo-Ginekologiczny
jest zobowiązany uzupełnić niedociągnięcia i zaniechania diagnostyczne z okresu
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trwania ciąży ponosząc dodatkowy koszt, nie mając jednocześnie prawa domagania
się zwrotu poniesionych w ten sposób nakładów ani od NFZ, ani od lekarza
prowadzącego ciążę, ani tym bardziej od, do tej pory niefrasobliwej w stosunku do
własnej ciąży, a oczekującej właściwej opieki, ciężarnej. Kolejne przeszkody
i bariery w zapewnieniu odpowiednich standardów opieki okołoporodowej można
mnożyć. Należy do nich ciągle niewłaściwe zachowania zbyt wielu ciężarnych, które
obciążone są czynnym nikotynizmem lubli spożywają podczas ciąży alkohol.
Zakładam jednak, że te naganne zachowania mające dramatyczny wpływ na rozwój
płodu i dobrostan noworodka, a co za tym idzie, na efekt końcowy opieki
okołoporodowej, nie-pozostają w zainteresowaniu kontroli, chociaż niekorzystne ich
skutki, które obciążają odpowiedzialność li tylko i wyłącznie personelu medycznego,
bo przecież nie palącej papierosy lubli pijącej alkohol ciężarnej, już
w zainteresowaniu przedmiotowej kontroli pozostają.

(dowód: akta kontroli str. 423-427)

Prezes Zarządu wyjaśniła, że głównymi problemami i barierami z jakimi boryka się
Szpital we wdrażaniu i stosowaniu standardów opieki okołoporodowej jest:
niedoszacowanie wyceny procedur okołoporodowych przez NFZ (co powoduje,
że Oddział Położniczo-Ginekologiczny generuje koszty), brak lekarzy ze
specjalizacją z położnictwa i ginekologii oraz problem z ich pozyskaniem do małych
szpitali, wysokie stawki za godzinę pracy lekarza ze specjalnością wymaganą przez
NFZ, brak wykwalifikowanych położnych na rynku pracy, mała dostępność oraz
wysoka cena szkoleń z zakresu standardów opieki okołoporodowej, zbyt
szczegółowa - powielana dokumentacja medyczna i konieczność dokonywania
wszelkich adnotacji i zapisów w odniesieniu do I, II i III okresu porodu (by spełniać
wytyczne zawarte w rozporządzeniu w sprawie standardów opieki okołoporodowej)
- pochłaniają one czas, który można przeznaczyć na opiekę nad rodzącą,
co z pewnością byłoby dla niej i noworodka korzystniejsze.

Podstawą funkcjonowania Szpitala są pieniądze, które otrzymujemy z NFZ i dlatego
najistotniejsze dla Szpitala jest aby standardy opieki okołoporodowej dostosowane
były do poziomu referencyjności oraz rodzaju świadczeń, których udziela dana
placówka. Należy najpierw wycenić procedury aby płacić za spełnianie standardów
takie pieniądze by problemem nie było zatrudnianie kadry lekarskiej i położnych oraz
wyposażanie szpitali w taki sprzęt by te standardy spełniał.

(dowód: akta kontroli str. 345-349)

Zgodnie ze standardami opieki okołoporodowej (XII pkt 1) bezpośrednio po
urodzeniu należy umożliwić dziecku nieprzerwany kontakt z matką "skóra do skóry",
który będzie trwał co najmniej dwie godziny po porodzie.

Na pytanie: "Czy po urodzeniu położono noworodka przy Pani tak, że miała Pani
z dzieckiem nieprzerwany kontakt "skóra do skóry"?" 84,5% (49) respondentek
(poród fizjologiczny) odpowiedziało: tak. Na pytanie: "jeśli tak, to jak długo miała

. Pani dziecko przy sobie bezpośrednio po urodzeniu?" 12,1% (7) respondentek
zaznaczyło odpowiedż: ,,2 godziny lub dłużej", 5,2% (3) - "od 1 do 2 godzin", 8,6%
(5) - "od 30 minut do godziny", 60,3% (35) - "krócej niż 30 minut" 18.

(dowód: akta kontroli str. 390a-403a)

Koordynator Oddziału Położniczo-Ginekologicznego wyjaśnił, że o ile nie występuje
zagrożenie życia lub zdrowia położnicy lub noworodka, w warunkach Traktu
Porodowego umożliwia się i zachęca położnice oraz wspiera się je w realizacji
nieprzerwanego kontaktu z noworodkiem "skóra do skóry" co najmniej do dwóch
godzin po porodzie. Zmuszanie położnic do realizacji tego kontaktu w wymiarze nie

18 Wyniki ankiety według stanu na 18.12.2015 r.
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krótszym niż dwie godziny bezpośrednio po porodzie nie pozostaje natomiast
w kompetencjach kogokolwiek, nawet samego Ministra Zdrowia, a wiele położnic
po porodzie nie chce lub częściej z przyczyn obiektywnych nie może nieprzerwanie
utrzymywać dwugodzinnego kontaktu "skóra do skóry", ponieważ sa zmęczone,
wyczerpane, głodne i spragnione, dlatego często chcą również odpocząć czy
spożyć posiłek. Inne pacjentki, mimo pomocy personelu Traktu Porodowego, boją
się lub nie potrafią skupić na trzymaniu przy sobie noworodka w trakcie niezbędnych
do przeprowadzenia bezpośrednio po II okresie porodu procedur medycznych,
takich jak: III okres porodu (poród popłodu), czasem abrazja jamy macicy, ocena
kanału rodnego, w tym szyjki macicy we wziernikach w celu ujawnienia jego obrażeń
z jednoczesnym ich zaopatrzeniem chirurgicznym, również celem zatrzymania
niepożądanego krwawienia i osiągnięcia hemostazy.

(dowód: akta kontroli str. 384-389)

Na pytanie: "czy podczas porodu naciskano (ugniatano) Pani brzuch?" 34,5% (20)
respondentek odpowiedziało: tak.

(dowód: akta kontroli str. 390-403)

Koordynator Oddziału Położniczo-Ginekologicznego wyjaśnił, że w Szpitalu nie
stosuje się chwytu Kristellera, jako ucisku na dno macicy w celu uzyskania postępu
porodu ani szybszego zakończenia II okresu porodu, mimo, iż z prawnego punktu
widzenia do tej pory nie wydano oficjalnego zakazu jego stosowania. Znane nam
jest stanowisko Konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii, które
wskazuje na brak uzasadnienia dla stosowania tego manewru położniczego
(od jakiegoś czasu uznanego za kontrowersyjny) opisywanego w wielu nadal
obowiązujących podręcznikach położnictwa i stosujemy się do tej opinii.
W sytuacjach gdzie głowa rodzącego się płodu jest na wychodzie i wyżyna się przez
szparę sromową, a jedyną przyczyną dalszego trwania II okresu porodu są zbyt
słabe skurcze parte, właściwie ostatni potrzebny do zakończenia porodu skurcz
o prawidłowej sile (natężeniu), przy jednoczesnym wystąpieniu obiektywnej
przesłanki do jego zakończenia, stosuje się czasem krótkie, jednorazowe
przytrzymanie dna macicy, najczęściej dłonią, dla zapobieżenia cofnięciu się główki
w kanale rodnym bez stosowania ucisku mającego na celu wymuszenie postępu
porodu, co w istocie nie spełnia kryteriów chwytu Kristellera, a pozwala na
unikniecie zastosowania np. kleszczy położniczych. Kładzenie dłoni na brzuch
rodzącej jest również bardzo często stosowane właśnie do samej oceny siły
(natężenia) skurczów macicy. Nie potwierdzam stosowania w naszym Trakcie
porodowym ucisków ani łokciem, ani tym bardziej, leżenia całym ciałem kogokolwiek
z personelu medycznego na rodzącej pacjentce, celem wymuszenia postępu porodu
czy skrócenia jego II okresu. Pacjentki, które podają, że po narodzinach dziecka
były "naciskane lub miały ugniatany brzuch" prawdopodobnie były poddane
chwytowi Credego z powodu przedłużania się ponad określony czas II okresu
porodu lub innych powikłań czy trudności w trakcie rodzenia popłodu.

(dowód: akta kontroli str. 384-389)
W przeprowadzonej ankiecie na pytanie dotyczące oceny przebiegu porodu:
"Jak ocenia Pani personel szpitala odbierający poród ze względu na jego:
a) umiejętności zawodowe, b) sposób informowania Pani o stanie jej zdrowia
i zdrowia dziecka, c) sposób traktowania Pani - troskliwość, okazywanie
szacunku?"- "dobrze lub bardzo dobrze" odpowiedziało odpowiednio 87,2% (68),
74,4% (58), 75,6% (59) respondentek, "przeciętnie" odpowiednio 12,8% (10), 20,5%
(16),1,6% (13) natomiast "bardzo źle lub źle" odpowiednio 0%,5,1% (4), 8,9% (7).
Wyniki przeprowadzonej ankiety w zakresie ogólnej oceny pobytu w szpitalu
wykazały, że: 85,9% (67) respondentek miało zaufanie do umiejętności zawodowych
zajmujących się nimi położnych i lekarzy, 83,3% (65) - czuło się bezpiecznie, 93,6%
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(73) - traktowano z szacunkiem przez osobę prowadzącą poród, 91,0% (71) -
respektowano prawo do prywatności i intymności.

(dowód: akta kontroli str. 390a-403a)

2.3. Oględziny Oddziału Położniczo-Ginekologicznego nie wykazały aby
prowadzona była w nim działalność marketingowa skierowana do pacjentek.

W latach 2013-2015 (do dnia zakończenia kontroli) Szpital zawarł porozumienie19

o współpracy z Pelargos Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w zakresie
obdarowywania matek bezpłatnym zestawem edukacyjnym "Niebieskie Pudełko".
Spółka Pelargos .zobowiązała się do .dostarczania ww. zestawów na własny koszt
w ilości pokrywającej aktualne zapotrzebowanie w Szpitalu. Szpital natomiast
zobowiązany był do nieodpłatnego obdarowywania każdej matki tym zestawem
przez wyznaczonego pracownika.

(dowód: akta kontroli str. 781-786)

Koordynator Oddziału Położniczo-Ginekologicznego wyjaśnił, że w latach 2013-
2015 pacjentki oddziału, na zasadzie dobrowolności, miały możliwość przyjęcia
darmowego zestawu do pielęgnacji noworodka połączonego z wypełnieniem ankiety
zawierającej jej dane adresowe. W Oddziale Położniczo-Ginekologicznym nie
oferowano pacjentkom zakupu jakichkolwiek produktów ani usług związanych
z opieką nad noworodkiem.

(dowód: akta kontroli str. 377-383)
Na pytanie: "czy w trakcie pobytu w Szpitalu zetknęła się Pani z reklamami albo
ofertami zakupu produktów lub usług związanych z opieką nad noworodkiem?" -
60,2% respondentek odpowiedziało: tak.

(dowód: akta kontroli str. 390-403)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie
stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1) w dokumentacji medycznej pacjentek Oddziału Położniczo-Ginekologicznego,
niezgodnie ze standardami opieki okołoporodowej: nie odnotowano oceny
wyników badań laboratoryjnych (28 przypadków na 100 badanych) (standard
VIII ust. 2 pkt 2 lit. e) oraz nie udokumentowano: pozostawania w stałym
kontakcie z rodzącą, po przygotowaniu zestawu do porodu i miejsca do porodu
(18 przypadków) (IX ust. 4 pkt 4), współpracy z rodzącą umożliwiającej przyjęcie
dogodnej dla niej pozycji oraz sposobu parcia (23) (IX ust. 4 pkt 6), położenia
noworodka bezpośrednio na brzuchu matki, jeśli stan ogólny noworodka i matki
na to pozwalają, oraz osuszenia i zabezpieczenia noworodka przed utratą ciepła
(15) (IX ust. 4 pkt 9), dokonania oceny zabarwienia powłok skórnych i błon
śluzowych (6) (X ust. 3 pkt 1), obserwacji przebiegu kontaktu matki i dziecka
"skóra do skóry" (47) (X ust. 3 pkt 6).

Prezes Zarządu i Koordynator Oddziału Położniczo-Ginekologicznego wyjaśnili,
że we wszystkich historiach choroby są załączone wyniki wykonanych badań
laboratoryjnych zleconych przy przyjęciu pacjentki do szpitala jak również wyniki
badań, z którymi ciężarna lub rodząca zgłasza się do szpitala. Każdorazowo
podlegają one interpretacji lekarskiej. Pouczono lekarzy o konieczności
odnotowywania dokonania takiej oceny. Po otwarciu jałowego pakietu do przyjęcia
porodu położna i w niektórych przypadkach lekarz cały czas przebywają z rodzącą
na sali porodowej. Mają zatem bezpośredni kontakt z rodzącą. Położna pomaga
w przyjmowaniu dogodnej pozycji w trakcie porodu, podłącza KTG, pomaga
w łagodzeniu bólu poprzez masaż okolicy lędźwiowej, okłady a czasami pomaga

19 Porozumienie o współpracy zawarte dnia 28.01.2013 r. a następnie 10.01.2014 r.

22



Wnioski pokontrolne

obsłużyć pilota, który modeluje łóżko porodowe dostosowując je do pozycji jaką
życzy sobie pacjentka. Wszystkie te czynności są wykonywane przy każdym
porodzie drogami natury ale ze względu na niedostosowanie w pełni druków
dokumentacji medycznej nie są odnotowywane. Obecnie jesteśmy w trakcie
opracowania nowych druków Historii Choroby Położniczej, w której zamieszczone
będą wszystkie standardy wynikające z rozporządzenia. Personel, podobnie jak
w interpretacji standardu X ust. 3 pkt 6 traktował, że położenie noworodka
bezpośrednio na brzychu matki jest zawarte w opisie interpretacji dokonywanej
przez pielęgniarki z Oddziału neonatologii w Indywidualnej Karcie Obserwacji
i Pielęgnacji Noworodka pod hasłem "pomoc matce w przystawieniu do piersi".
Personel został poinstruowany, iż tej oceny należy dokonać bezpośrednio
po porodzie i w nowych dokumentach zawierających standardy opieki
okołoporodowej jest już to odnotowywane przez osobe sprawującą opiekę nad
rodzącą. Wszystkie czynności są wykonywane przy każdym porodzie drogami
natury ale ze względu na niedostosowanie w pełni druków dokumentacji medycznej
nie wszystkie zostały odnotowane. W trakcie opracowania sa nowe druki Historii
Choroby Położniczej, w której zamieszczone będą wszystkie standardy, Dodatkowo
personel został przeszkolony w zakresie dokumentowania oceny zabarwienia
powłok skórnych i błon śluzowych. W każdej historii choroby jest adnotacja w Karcie
Obserwacji Noworodka dotycząca pierwszego przystawienia do piersi oraz edukacji
matki w tym zakresie. Nie odnotowano natomiast tego jako kontakt "skóra do
skóry", W nowej dokumentacji uwzględnimy rubrykę w historii choroby z adnotacją
dotyczącą tego kontaktu. Personel został pouczony, że dokonując wpisu w historii
choroby, należy opisać jak przebiega kontakt skóra-skóra noworodka z matką.

(dowód: akta kontroli str, 362-375, 558-567)

W Szpitalu, jak wykazała zbadana dokumentacja medyczna, udzielano świadczeń
zdrowotnych w zakresie położnictwa z zachowaniem standardów opieki
okołoporodowej. Nie dokumentowano jednak w pełni ich wykonania.
W przeprowadzonej ankiecie 84,5% respondentek odpowiedziało, że po urodzeniu
położono przy niej noworodka, tak, że miała z dzieckiem nieprzerwany kontakt
"skóra do skóry", lecz 60,3% respondentek odpowiedziało, że kontakt ten trwał
krócej niż 30 minut, niezgodnie ze standardemXII pkt 1.

IV. Uwagi i wnioski

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r.
o Najwyższej Izbie Kontroli2o, wnosi o:

1) podjęcie działań w celu zapewnienia w Oddziale Położniczo-
Ginekologicznym całodobowej opieki lekarskiej,

2) zapewnienie stałej obecności lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i
ginekologii lub specjalisty I stopnia w tej dziedzinie,

3) podjęcie działań organizacyjnych w celu wyeliminowania przypadków
udzielania przez lekarzy świadczeń bez przerwy w czasie dłuższym niż 24
godziny,

20 Oz, u, z 2015 r" poz, 1096
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4) bieżącą aktualizację umów z NFZ dotyczących udzielania przez Szpital
świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne w zakresie wykazu
personelu udzielającego świadczeń w Oddziale Położniczo-
Ginekologicznym.

v. Pozostałe informacje i pouczenia
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się
do dyrektora Delegatury NIK w Gdańsku.

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli,
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia
tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Gdańsk, dnia .'?JO .... grudnia 2015 r.

Kontroler
Teresa Sawicka

p. o. wicedyrektora
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