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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/15/065 – Opieka okołoporodowa w oddziale położniczym 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

[Kontroler/Kontrolerzy] 1. Stefania Zalewska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr 98069 z dnia 4 listopada 2015 r. 

2. Krzysztof Zwierzchowski, doradca prawny, upoważnienie do kontroli nr 98100 
z dnia 2 grudnia 2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu, ul. Stefana Batorego 15, 41-902 Bytom1  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Kornelia Cieśla, Dyrektor Szpitala  

(dowód: akta kontroli str. 5-6) 

 

  

II. Ocena kontrolowanej działalności2 
W latach 2013 - 2015 (do 30 września) Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa 
i Ginekologii Onkologicznej3 Szpitala był przygotowany do udzielania świadczeń 
zdrowotnych w sposób wynikający z przepisów prawa i zapewniający pacjentkom 
opiekę zgodną ze standardami opieki okołoporodowej i prawami pacjenta. 
W szczególności zapewniono wymaganą dla III poziomu referencyjności liczbę 
wykwalifikowanych lekarzy, położnych i pielęgniarek, możliwość realizacji badań 
oraz sprzęt i aparaturę medyczną niezbędne do wykonywania zakontraktowanych 
świadczeń medycznych.  

Szpital posiadał i realizował program dostosowawczy części pomieszczeń do 
wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Powyższy program był 
pozytywnie zaopiniowany przez PPIS w Bytomiu i uwzględniał przeniesienie 
w 2016 r. Oddziału Klinicznego do nowo wybudowanego budynku.  

Pacjentki ankietowane w toku kontroli wysoko oceniły personel Szpitala, w tym 
sposób informowania o stanie zdrowia matki i dziecka oraz sposób ich traktowania 
podczas porodu. Jednak w odczuciu części ankietowanych nie zawsze były 
przestrzegane standardy opieki okołoporodowej. 

                                                      
1 Zwany dalej „Szpitalem”.  
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
3 Zwany dalej ‘Oddziałem Klinicznym”.  
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Ustalone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczą: 

− przypadków pełnienia przez lekarza Oddziału Klinicznego dyżurów 
trwających dłużej niż 24 godziny bez przerwy; 

− nieodnotowania w dokumentacji medycznej pacjentek realizacji niektórych 
czynności, do których wykonania i udokumentowania zobowiązuje 
rozporządzenie 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. 

Ponadto, NIK zwraca uwagę na trudności w zapewnieniu poczucia intymności 
i godności pacjentek rodzących w salach dwustanowiskowych, w przypadku 
konieczności przeprowadzenia dwóch porodów jednocześnie.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przygotowanie oddziału położniczego do udzielania 
świadczeń zdrowotnych  

1.1. Działalność oddziału położniczego w latach 2010-2015 

W latach 2010-2015 porody w Szpitalu przyjmowane były w Oddziale Klinicznym 
(III stopień referencyjności)5 i w Oddziale Położnictwa i Ginekologii (II stopień 
referencyjności). Liczba kobiet przyjętych w latach 2013-2015 (do 30 września) 
 na oba oddziały położnicze wynosiła, odpowiednio: 5 572, 5 466 i 4 3666  
i w porównaniu do lat 2010-2012 uległa zmniejszeniu (w latach tych wyniosła, 
odpowiednio: 5 545, 5 701 i 5 569).  

W 2013 r. w oddziałach położniczych odebrano ogółem 1 606 porodów, z tego 644 
porody fizjologiczne (w tym trzy z wykorzystaniem kleszczy i jeden z użyciem 
vacuum) i 962 rozwiązanych cesarskim cięciem. W tym czasie urodziły się 1 662 
noworodki żywe i 13 martwych. W 2014 r. odebrano ogółem 1 375 porodów, z tego 
526 fizjologicznych (w tym cztery z wykorzystaniem kleszczy) i 849 rozwiązanych 
cesarskim cięciem. Urodził się 1 404 noworodków żywych i 22 martwe. W 2015 r. 
(do 30 września) przyjęto ogółem 1121 porodów, z tego 396 fizjologicznych (w tym 
jeden z wykorzystaniem kleszczy) i 725 rozwiązanych cesarskim cięciem. Urodziło 
się 1 156 noworodków żywych i 13 martwych.7  

W latach 2013-2015 (do 30 września) zarówno liczba porodów zakończonych 
z wykorzystaniem kleszczy, jak i z użyciem vacuum wykazywały tendencje 
spadkowe w porównaniu do lat poprzednich (odpowiednio: dwa i sześć porodów 
w 2010 r., 12 i jeden poród w 2011 r. oraz 13 i dwa porody w 2012 r.). 

W latach 2010-2015 (do 30 września) w Szpitalu nie było zgonów kobiet związanych 
z porodem.  

(dowód: akta kontroli str. 7-13) 
                                                      
4 Dz. U. z 2012 r., poz. 1100, ze zm. zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie standardów opieki okołoporodowej”.  
5 W pododdziale położniczym, zwanym dalej „Oddziałem Klinicznym”.  
6 Liczba pacjentek przyjętych w latach 2010-2015 (do 30 września) do Oddziału Klinicznego wyniosła kolejno: 2811, 2868, 
2857, 2745, 2540 i 1974. 
7 Z tego w oddziale położniczym z III poziomem referencyjności odebrano: w 2013 r. łącznie 1060 porodów, z tego 353 
fizjologiczne (w tym trzy z wykorzystaniem kleszczy i jeden z użyciem vacuum) i 707 rozwiązanych cesarskim cięciem. 
Urodziło się 1111 noworodków żywych i 12 martwych. W 2014 r. odebrano łącznie 902 porody, z tego 302 fizjologiczne (w tym 
cztery z wykorzystaniem kleszczy) i 600 rozwiązanych cesarskim cięciem. Urodziło się 929 noworodków żywych i 20 martwe. 
Do 30 września 2015 r. przyjęto łącznie 768 porodów, z tego 241 fizjologicznych (w tym jeden z wykorzystaniem kleszczy) 
i 527 rozwiązanych cesarskim cięciem. Urodziło się 801 noworodków żywych i 13 martwych.  
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Spośród porodów odebranych w oddziałach położniczych, do grupy N01 – Poród, 
zaliczono:  

− 1 189 porodów (74% spośród ogółu 1 606 porodów przyjętych w 2013 r.), 
z tego 551 (46,3%) porodów fizjologicznych i 638 (53,7%) zakończonych 
cesarskim cięciem; 

− 973 porody (70,8% spośród 1375 przyjętych w 2014 r.) z tego 419 (43,1%) 
porodów fizjologicznych i 554 (56,9%) zakończonych cesarskim cięciem; 

− 871 porody (77,7% spośród 1 121 przyjętych do 30 września 2015 r.), 
z tego 364 (41,8%) porody fizjologiczne i 507 (58,2%) zakończonych 
cesarskim cięciem.  

(dowód: akta kontroli str. 10) 

W sprawie ewidencjonowania porodów rodzinnych, Kierownik Katedry i Oddziału 
Klinicznego8 wyjaśniła, że w oddziale nie prowadzi się ewidencji porodów 
rodzinnych. W trakcie porodu na sali porodowej są obecne osoby towarzyszące, 
które przebywają tam na życzenie rodzącej w różnych okresach porodu, nie  
zawsze przez cały okres jego trwania. Natomiast Ordynator Oddziału Położnictwa 
i Ginekologii9 podał, że każdorazowo informacja o porodzie rodzinnym jest 
umieszczana w książce porodowej, w książce cięć cesarskich oraz w dokumentacji 
pacjenta, tj.: w partogramie i na okładce historii choroby.  

(dowód: akta kontroli str. 344-345) 

W sprawie ewidencji pacjentek przyjętych w związku z porodem, z innego szpitala, 
Kierownik Oddziału Klinicznego wyjaśniła, że: „Tutejsza Katedra i Oddział Kliniczny 
Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej jest oddziałem referencyjnym 
III stopnia. Przyjmowane są wszystkie pacjentki przekazywane w związku 
z porodem z innych szpitali. Nie jest prowadzona ewidencja w tym zakresie. 
Kierownik Kliniki prof. dr hab. n. med. Anita Olejek pełni jednocześnie funkcję 
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii, w związku 
z powyższym wszystkie telefony i inne prośby o przyjęcie pacjentek z patologią 
ciąży i porodu są rozpatrywane pozytywnie”.  

(dowód: akta kontroli str. 344-345) 

W sprawie nieprowadzenia ewidencji pacjentek, które były przekazywane do 
Oddziału Klinicznego ze szpitali o niższym poziomie referencyjności, Kierownik 
Oddziału Klinicznego wyjaśniła: „Do przyjęcia pacjentki do oddziału o III stopniu 
referencyjności ze szpitala o niższym poziomie referencyjności wymagane jest 
jedynie telefoniczne uzgodnienie przyjęcia z Kierownikiem Kliniki lub lekarzem 
pełniącym dyżur nadzorujący. W sytuacjach wyjątkowych pacjentki są przywożone 
przez karetki pogotowia ratunkowego ze skierowaniem od lekarza i również są 
przyjmowane do tutejszego oddziału”.  

(dowód: akta kontroli str. 344-345) 

W latach 2013-2015 odbyły się następujące kontrole zewnętrzne dotyczące 
zagadnień związanych z opieką okołoporodową:  

1) W dniach od 26 listopada do 9 grudnia 2013 r. Śląski Oddział Wojewódzki 
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach10 przeprowadził kontrolę 
Szpitala w zakresie realizacji umowy zawartej w 2013 r.11 o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne dla świadczeń: 

                                                      
8 Zwany dalej „Kierownikiem Oddziału Klinicznego”. 
9 Zwany dalej „Ordynatorem Oddziału Położnictwa”.  
10 Zwany dalej ŚOW NFZ.  
11 Dotyczy umowy nr 121/100376/03/1/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.  
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położnictwo i ginekologia – hospitalizacja II poziom referencyjny (kod 
03.4450.050.02)12, położnictwo i ginekologia – hospitalizacja III poziom 
referencyjny (03.4450.060.02)13 oraz neonatologia – hospitalizacja III 
poziom referencyjny (03.4421.060.02)14 - w zakresie organizacji udzielania 
świadczeń, warunków lokalowo-technicznych, kwalifikacji i zatrudnienia 
personelu udzielającego świadczeń oraz wyposażenia w sprzęt  
i aparaturę medyczną w odniesieniu do warunków wymaganych od 
świadczeniodawców realizujących umowy w ww. zakresach, określonych 
w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 72/2011/DSOZ Prezesa NFZ  
z dnia 20 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania 
i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne (ze zm.) i załączniku nr 3  
do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego15. Kontrola 
wykazała: brak w miejscu udzielania świadczeń: łóżka intensywnej opieki 
medycznej, aparatu USG, kolposkopu (Oddział Położnictwa i Ginekologii – 
II poziom referencyjny) i kompleksowego system nadzoru okołoporodowego 
(Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej – III 
poziom referencyjny). W przypadku oddziału o III poziomie referencji 
stwierdzono również niezgłoszenie do umowy z NFZ łóżek intensywnej 
opieki medycznej i sprzętu będącego ich wyposażeniem. Z powodu 
nienależytego wykonywania postanowień ww. umowy nałożono na Szpital 
karę umowną w wysokości 35 706,53 zł. Pismem z dnia 7 lutego 2014 r.16 
Dyrektor Szpitala poinformowała ŚOW NFZ o zrealizowaniu zaleceń 
pokontrolnych i dokonaniu zapłaty kary umownej.  

2) W dniach od 13 lutego do 30 maja 2014 r. Konsultant Wojewódzki 
w dziedzinie neonatologii skontrolował w Oddziale Noworodków Blok 3 
(I stopień referencyjności) i w Oddziale Noworodków Blok 5 (III stopień 
referencyjności) postępowanie przedporodowe oraz w trakcie porodu dzieci 
urodzonych z wynikiem 4 i poniżej w skali Apgar oraz przypadki zgonów 
śródporodowych17. W kontroli uwzględniono sposób przeprowadzania 
oceny czynników ryzyka identyfikowanych przed porodem oraz w jego 
trakcie, oceny występowania czynników ryzyka płodu lub noworodka, 
kontrolę oceny wartości pH krwi pępowinowej, częstości monitorowania 
KTG, badania pulsoksymetrycznego u noworodka. Kontrola ta nie wykazała 
nieprawidłowości.  

3) W dniach 15 do 17 czerwca 2015 r. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie 
pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego przeprowadził kontrolę 
doraźną18 w zakresie stosowania przepisów rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalania minimalnych  
norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych 
niebędących przedsiębiorcami19. Do dnia zakończenia czynności 
kontrolnych Szpital nie otrzymał wystąpienia pokontrolnego.  

(dowód: akta kontroli str. 16-18, 22-45, 62-84) 
                                                      
12 Świadczenia o kodzie: 03.4450.250.02 położnictwo i ginekologia – hospitalizacja II poziom referencyjny – N01, N02, N03, 
N20.  
13 Świadczenia o kodzie: 03.4450.260.02 położnictwo i ginekologia – hospitalizacja III poziom referencyjny – N01, N02, N03, 
N09, N11, N20. 
14 Świadczenia o kodzie: 03.4421.160.02 neonatologia – hospitalizacja III poziom referencyjny – N20, N23, N24, N25, N22, 
N21. 
15 Dz. U. z 2013, poz. 1082 ze zm. zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie świadczeń gwarantowanych z 2009 r.”. 
16 D/KZ/10/02/2013/2014.  
17 Kontrola zlecona przez Ministra Zdrowia (pismo MZ-MD-L-078-5020-1/BK/14 z dnia 28 stycznia 2014 r.).  
18 Kontrola zlecona przez Ministra Zdrowia (pismo PP-WPS.094.5.2012 z dnia 21 kwietnia 2015 r.).  
19 Dz. U. z 2012 r., poz. 1545, zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie ustalania minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek 
i położnych”.  
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W dniach od 27 do 29 listopada 2013 r. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie 
Zdrowia przeprowadziło wizytację akredytacyjną, w wyniku której dokonało oceny 
spełnienia standardów akredytacyjnych w następujących obszarach działalności 
Szpitala: ciągłość opieki, prawa pacjenta, ocena stanu pacjenta, opieka nad 
pacjentem, kontrola zakażeń, zabiegi i znieczulenia, farmakoterapia, laboratorium, 
diagnostyka obrazowa, odżywianie, poprawa jakości i bezpieczeństwo pacjenta, 
zarządzanie ogólne, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie informacją, 
zarządzanie środkami opieki. Poziom spełnienia wszystkich standardów (łączna 
ocena szpitala) wyniósł 77%, co stanowiło podstawę do przyznania Szpitalowi 
statusu szpitala akredytowanego20.  

(dowód: akta kontroli str. 46-61) 

W latach 2013-2015 (do 30 września) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Bytomiu21 przeprowadził 16 kontroli sanitarnych, które dotyczyły m.in. oceny  
stanu sanitarno-higienicznego w Oddziale Ginekologii i Położnictwa (2), oceny 
spełniania wymagań higieniczno-zdrowotnych w obiekcie (3) i w pomieszczeniach 
oddziału Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii 
Onkologicznej (1), oceny działań podjętych przez zespół kontroli zakażeń 
szpitalnych w związku z wystąpieniem ogniska zakażenia szpitalnego w ww. 
oddziale (3)22 oraz sprawdzenia realizacji wydanych w wyniku kontroli decyzji (7). 
Zalecenia wydane w wyniku tych kontroli zostały zrealizowane23.  

(dowód: akta kontroli str. 19-21) 

W Szpitalu opracowano i przyjęto do stosowania procedury epidemiologiczne24 
zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu  
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi25.   

(dowód: akta kontroli str. 142-145) 

W okresie objętym kontrolą zgłoszono do PPIS 14 zarejestrowanych przypadków 
zakażeń szpitalnych rozpoznanych u 13 pacjentów w oddziale położniczym 
i noworodkowym (trzy kobiety po porodzie i 10 dzieci), z czego trzy przypadki 
zostały zgłoszone w 2013 r., dziewięć – w 2014 r. i dwa – w 2015 r. W ramach  
ww. przypadków zgłoszono wystąpienie dwóch ognisk epidemicznych rozpoznanych 
w Oddziale Noworodkowym oraz jednego ogniska epidemicznego rozpoznanego 
w odcinku patologii ciąży Oddziału Klinicznego. I tak:  

                                                      
20 Certyfikat Akredytacyjny nr 2014/15 potwierdzający spełnienie przez Szpital standardów akredytacyjnych dla lecznictwa 
szpitalnego został przyznany przez Ministra Zdrowia 3 marca 2014 r.  
21 Zwany dalej „PPIS” 
22 Z tego jedno na odcinku patologii ciąży (2015 r.). 
23 Termin realizacji dwóch zaleceń wydanych w Decyzji nr NS.E/4320-8-1894/15 z dnia 6 października 2015 r. (odmalowanie 
ścian i sufitów w salach położnic w Oddziale Klinicznym Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej oraz 
odmalowanie ścian i sufitów w korytarzu Oddziału Noworodków Blok 3 - został ustalony do dnia 31 marca 2016 r. W ramach 
pozostałych decyzji zalecono: wyposażenie brudowników w regały do przechowywania czystych basenów i odmalowanie sufitu 
w sali porodowej (w przypadku Oddziału Ginekologii i Położnictwa) oraz wymianę uszkodzonego dozownika na mydło 
w płynie, zamontowanie brakujących osłon na lampach w korytarzu, usunięcie zagrzybienia i odmalowania ścian i sufitu 
w łazience dla pacjentek, wymianę zniszczonych drzwi do kabiny prysznicowej w łazience dla pacjentek, odmalowanie ścian 
w pomieszczeniu basenowni, wyposażenie brudowników w regały do przechowywania czystych basenów (w przypadku 
Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej).  
24 Dot. procedur: „Program kontroli zakażeń” (procedura Nr SM/DL-E-KZ/P-1), „Zakażenie łożyska naczyniowego” (Nr SM/DL-
E-KZ/P-2), „Zakażenie układu moczowego” (Nr SM/DL-E-KZ/P-3), „Zakażenie miejsca operowanego” (Nr SM/DL-E-KZ/P-4), 
„Izolacja chorych” (Nr SM/DL-E-KZ/P-5), „Postępowanie w przypadku identyfikacji szczepów bakteryjnych Enterobacteriacae 
typu KPC” (SM/DL-E-KZ/P-6), „Postępowanie w przypadku zakażenia Clostridium difficile” (SM/DL-E-KZ/P-7), „Wytyczne 
stosowania antybiotykowej profilaktyki okołozabiegowej” (SM/DL-E-KZ/P-8), „Postępowanie po ekspozycji zawodowej na 
czynniki zakaźne” (SM/DL-E-KZ/P-9), „Mycie i dezynfekcja rąk” (SM/DL-E-KZ/P-10), „Dekontaminacja pomieszczeń oraz 
sprzętu użytkowego” (SM/DL-E-KZ/P-11), „Postępowanie z bielizną szpitalną” (SM/DL-E-KZ/P-12), „System monitorowania 
zakażeń” (SM/DL-E-KZ/P-13), „Identyfikacja i wygaszanie ogniska epidemicznego” (SM/DL-E-KZ/P-14), „Zasady stosowania 
środków ochrony indywidualnej” (SM/DL-E-KZ/I-1), „Zasady zlecania badań mikrobiologicznych w przypadku podejrzenia 
zakażenia” (SM/DL-E-KZ/I-2), „Kryteria rozpoznawania zakażeń” (SM/DL-E-KZ/I-3), „Postępowanie w przypadku zachorowania 
i podejrzenia zachorowania na gorączkę krwotoczną – Ebola” (SM/DL-E-KZ/P-15), „Mycie, dezynfekcja i sterylizacja sprzętu 
medycznego” (SM/NP-CS-KZ/P – 1), „Bezpieczne postępowanie z ostrymi narzędziami” (D/BHP/P-1). 
25 Dz. U. z 2013 r., poz. 947 ze zm.  
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a) W 2013 r. w oddziale noworodkowym zarejestrowano jedno ognisko 
epidemiczne dotyczące zakażeń krwi wywołanych wrażliwym na antybiotyki 
drobnoustrojem (Enterobacter cloacae). Według wyjaśnień Pielęgniarki 
epidemiologicznej, bakteriemie dotyczyły dwóch hospitalizowanych 
noworodków. W wyniku wykonanych badań mikrobiologicznych nie wykryto 
obecności patogenu będącego przyczyną zakażeń szpitalnych.  

Przeprowadzona przez PPIS kontrola (w związku ze zgłoszonym przez 
Szpital ogniskiem) nie stwierdziła nieprawidłowości. 

b) W 2014 r. w oddziale noworodkowym zarejestrowano jedno ognisko 
epidemiczne dotyczące zakażeń krwi oraz zakażenia układu moczowego 
wywołanych opornym drobnoustrojem (Klebsiella pneumoniae ESBL). 
Według wyjaśnień Pielęgniarki Epidemiologicznej, zakażenia szpitalne 
dotyczyły czterech pacjentów (w tym jeden przypadek to zakażenie 
szpitalne endogenne, natomiast u jednego dziecka zgłoszono dwie  
postacie kliniczne zakażeń). Ponadto u czterech noworodków  
stwierdzono kolonizację tą samą bakterią. Podczas dochodzenia 
epidemiologicznego wykonano badania czystości mikrobiologicznej 
powierzchni, które wykazały skolonizowanie umywalek powyższym 
drobnoustrojem. Po zabiegach dekontaminacyjnych (czyszczenie odpływów 
i wymiana syfonów umywalkowych) badania mikrobiologiczne kontrolne  
nie stwierdziły zanieczyszczenia. Ostatecznie ustalono, iż prawdopodobnie 
zanieczyszczone umywalki mogły być przyczyną szerzenia się infekcji 
u hospitalizowanych wcześniaków. Podczas kontroli przeprowadzonej  
przez PPIS (w związku ze zgłoszonym przez Szpital ogniskiem) nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

c) W latach 2013-2015 u trzech kobiet po porodach26 zarejestrowano 
zakażenia przewodu pokarmowego wywołane Clostridium difficile. Według 
wyjaśnień Pielęgniarki Epidemiologicznej, jedna z kobiet była wcześniej 
hospitalizowana w odcinku patologii ciąży, gdzie miała kontakt (poprzez 
wspólne pomieszczenia higieniczno-sanitarne) z pacjentką ciężarną 
z objawami infekcji. Objawy kliniczne zakażenia przewodu pokarmowego 
pojawiły się u tej kobiety podczas pobytu w oddziale położniczym, w trzeciej 
dobie po porodzie. Do Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgłoszono ognisko 
epidemiczne rozpoznane w odcinku patologii ciąży. Podczas kontroli 
przeprowadzonej przez PPIS (w związku ze zgłoszonym przez Szpital 
ogniskiem) nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Ponadto w okresie objętym kontrolą27 zostały zgłoszone do PPIS trzy pojedyncze 
przypadki noworodków, u których rozpoznano zakażenia w postaci zapaleń opon 
mózgowo-rdzeniowych prawdopodobnie o etiologii endogennej28.  

(dowód: akta kontroli str. 121-158) 

1.2. Zapewnienie odpowiedniej liczby wykwalifikowanych 
lekarzy, położnych i pielęgniarek na oddziale położniczym 

W okresie objętym kontrolą w Oddziale Klinicznym zatrudniano personel medyczny 
o wymaganych kwalifikacjach i liczbie zgodnej z wymogami określonymi 
w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z 2009 r., a następnie 

                                                      
26 Pojedyncze przypadki: pierwszy - w czerwcu 2014 r., drugi - w październiku 2014 r., trzeci - w lutym 2015 r. 
27 W styczniu 2013 r., we wrześniu 2014 r. i w marcu 2015 r. 
28 Zakażenia wywołane: w pierwszym przypadku – wrażliwą na antybiotyki bakterią; w drugim przypadku – wcześniejszą 
kolonizacją bezpośrednio po porodzie, natomiast w trzecim przypadku – rozpoznaną wcześniej wrodzoną posocznicą 
wywołaną pałeczką enterobacteriacae. 
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w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego29. W latach 2013-2015 świadczenia 
zdrowotne z zakresu opieki okołoporodowej były realizowane w Oddziale Klinicznym 
przez 37 lekarzy30 (w sierpniu 2013 r. - 34 lekarzy), w tym, odpowiednio: 22, 21, 23 
i 24 lekarzy specjalistów o II stopniu specjalizacji w dziedzinie położnictwa 
i ginekologii oraz, odpowiednio: 15, 13, 15 i 13 w trakcie specjalizacji w zakresie 
położnictwa i ginekologii. Lekarze, którzy udzielali świadczeń w oddziale byli 
wykazani w umowie zawartej 18 stycznia 2012 r. ze ŚOW NFZ w Katowicach31. 
Zmiany w ich zatrudnieniu były przez świadczeniodawcę zgłaszane do Systemu 
Zintegrowanego Obsługi Informacji32. 
Oddział Kliniczny posiadał całodobową obsadę anestezjologiczną. Świadczenia te 
były zabezpieczone w godzinach ordynacji, po 15.30 oraz we wszystkie dni 
ustawowo wolne. Stałą obecność lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii 
(w lokalizacji) zapewniał dla Oddziału Klinicznego Oddział Anestezjologii 
funkcjonujący w strukturze Szpitala. Kierownik Oddziału Anestezjologii wyjaśniła, 
że zapewnienie całodobowej obsady anestezjologicznej Szpitala wymaga dwóch  
lub trzech anestezjologów w zależności od potrzeb.  

(dowód: akta kontroli str. 366-406, 410-527) 

Organizacja czasu pracy lekarzy zatrudnionych w Oddziale Klinicznym była zgodna 
z art. 93 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej33. Badanie 
przeprowadzone na próbie miesięcy lipiec-sierpień w latach 2013-2015 nie wykazało 
nieprawidłowości w tym zakresie.  

(dowód: akta kontroli str. 366-391) 

W Szpitalu zostały ustalone minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych 
dla wszystkich oddziałów34.Liczba etatów położnych wymaganych do zatrudnienia 
w Oddziale Klinicznym wynosi 48 (z tego dziewięć w Bloku Porodowym 
i 39 w oddziale). Liczba zatrudnionych (etatów) położnych w tym Oddziale w trakcie 
analizy (marzec 2013 r. – luty 2014 r.) wynosiła 55 (z tego 11 w Bloku Porodowym 
i 45 w oddziale). W Oddziale Klinicznym zostały utrzymane wyższe normy 
zatrudnienia, niż przyjęte jako minimalne. Świadczenie usług medycznych przez 
położne/pielęgniarki odbywało się, w ramach równoważnego systemu czasu pracy, 
tj. w godz. od 7:00 do 19:00 i od 19:00 do 7:00. Według stanu na dzień 30 września 
2015 r., łączna liczba zatrudnionych położnych (etatów) w Oddziale Klinicznym 
wynosiła 66 (z tego 14 - w Bloku Porodowym i 52 – w oddziale).  

(dowód: akta kontroli str. 100-105) 

Personel oddziałów położniczych Szpitala został przeszkolony w zakresie 
standardów opieki okołoporodowej, w ramach szkoleń wewnętrznych bez 
ponoszenia kosztów. Szkolenia odbywały się w okresie od listopada 2012 r. do 
marca 2013 r. Kierownik Oddziału Klinicznego wyjaśniła, że wiedzę o standardach 
opieki okołoporodowej pozyskiwała m.in. z: rozporządzenia Ministra Zdrowia, 
z zebrań ordynatorów w urzędzie Wojewódzkim, gdzie, jako Konsultant Wojewódzki 
ds. położnictwa i ginekologii omawiałam standardy postępowania w zakresie opieki 
okołoporodowej wspólnie z Konsultantem Wojewódzkim ds. neonatologii w gronie 
ordynatorów oddziałów położniczych i neonatologicznych województwa śląskiego. 

                                                      
29 Dz. U. z 2013 r., poz. 1520 ze zm., zwane dalej „rozporządzeniami w sprawie świadczeń gwarantowanych z 2013 r.”. 
30 Dane według stanu na dzień 31 lipca i 31 sierpnia kolejnych lat 2013-2015. Od 1 listopada 2013 r. świadczeń udzielało 
35 lekarzy, od 15 grudnia 2013 r. - 36 lekarzy, natomiast od 1 czerwca 2014 r. – 37 lekarzy.  
31 Nr 121/100376/03/1/2012 oraz w aneksach: nr 1/03/1/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r., nr 2/03/1/2013 z dnia 8 marca 
2013 r., nr 4/03/1/2014 z dnia 4 lipca 2014 r.  
32 Zwanego dalej „SZOI”.  
33 Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.  
34 Wprowadzone Zarządzeniem Nr 696/2014 Dyrektora Szpitala z dnia 26 czerwca 2014 r. Aneks nr 2/03/1/2013 z dnia 
8 marca 2013 r.  
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Uczestniczyłam również kilkakrotnie w spotkaniach w Ministerstwie Zdrowia 
organizowanych przez Konsultantów Krajowych prof. Radowickiego i prof. Helwich.” 
Naczelna Pielęgniarka podała, że egzemplarz załącznika do rozporządzenia 
w sprawie standardów opieki okołoporodowej jest dostępny, w wersji papierowej, 
w poszczególnych odcinkach oddziałów położniczych.  

(dowód: akta kontroli str. 90-98, 106-118, 159) 

Położne i pielęgniarki zatrudnione w oddziałach położniczych i noworodkowych 
Szpitala ukończyły następujące kursy z zakresu wspierania laktacji organizowane 
przez podmioty zewnętrzne35:  

− „Położna edukatorem w laktacji” (jedna położna), 

− „Jak wspierać karmienie piersią w placówkach służby zdrowia” (trzy 
pielęgniarki), 

− „Poradnia laktacyjna” (sześć położnych), 

− „Karmienie piersią, szczególna rola opieki okołoporodowej” (trzy położne), 

− „Aktywne prowadzenie Szkoły Rodzenia” (jedna położna).  

(dowód: akta kontroli str. 88-89) 

W okresie objętym kontrolą Szpital nie zatrudniał specjalisty laktacyjnego 
posiadającego III poziom wiedzy i praktyki w dziedzinie laktacji. Sześć położnych 
posiadało kurs dokształcający: „Poradnia Laktacyjna”. Naczelna Pielęgniarka 
Szpitala wyjaśniła, że do końca 2016 r. planuje się uzyskanie, w ramach  
kursów specjalistycznych, odpowiednich kwalifikacji przez położne zatrudnione 
w oddziałach położniczych Szpitala.  

(dowód: akta kontroli str. 88-89) 

1.3. Zapewnienie odpowiednich pomieszczeń, sprzętu 
i aparatury medycznej do świadczenia opieki 
okołoporodowej 

Zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniach w sprawie świadczeń 
gwarantowanych dla komórki organizacyjnej o III poziomie referencyjności Oddział 
Kliniczny posiadał niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną, w tym m.in.: aparaty 
KTG, kardiomonitor, kolposkop, aparat USG z opcją kolorowego Dopplera, 
laparoskopy i histeroskopy diagnostyczno-operacyjne. Poddane oględzinom 
urządzenia posiadały dokumenty potwierdzające wykonanie aktualnych przeglądów 
technicznych, z wyjątkiem jednego ultrasonografu36, co opisano w dalszej części 
wystąpienia. Pacjentkom Oddziału Klinicznego zapewniono możliwość realizacji 
następujących badań: komputerowej analizy KTG, badań laboratoryjnych, 
gazometrii krwi pępowinowej, histopatologii śródoperacyjnej i popłodu oraz dostęp 
do diagnostyki prenatalnej, do badań cytogenetycznych i fetoskopii.  

(dowód: akta kontroli str. 171-179, 214-219) 

Oddział Kliniczny zlokalizowano w budynku nr 5 (Blok V) Szpitala. Pacjentki 
zgłaszające się do porodu miały łatwy dostęp do Izby Przyjęć. Możliwy był 
bezpośredni podjazd pod wejście do windy (zadaszone). Izba Przyjęć składała się 
z poczekalni oraz pomieszczenia zapewniającego przeprowadzenie badań. 
Na drzwiach gabinetu znajdowała się zafoliowana naklejka, z napisem: „NIE 

                                                      
35 Odpowiednio: Centralny Ośrodek Edukacyjny Pielęgniarek i Położnych, Stowarzyszenie Komitetu Upowszechniania 
Karmienia Piersią w Warszawie oddział w Zabrzu, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Śląski Urząd 
Wojewódzki Wydział nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej, Fundacja Rodzić po ludzku w Warszawie.  
36 VOLUSEN E8, nr seryjny D05098, nr inwentarzowy T/802/807. 
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WCHODZIĆ”. Gabinet był wyposażony w kozetkę, biurko, dodatkowe krzesło dla 
pacjentki, fotel ginekologiczny (ulokowany w kącie pokoju, oddzielony parawanem 
przenośnym) oraz w szafki stojące i wiszące.  

(dowód: akta kontroli str. 171-179, 184) 

Pomieszczenia Bloku Porodowego i Oddziału Położniczego spełniały wymogi 
rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą 
w zakresie: wykonania podłóg i ścian oraz łączników pomiędzy nimi z materiałów 
umożliwiających dezynfekcję i mycie, wyposażenia pokoi łóżkowych w umywalki 
z ciepłą i zimną wodą, dozowniki z mydłem w płynie oraz pojemniki z ręcznikami 
jednorazowego użycia i pojemniki na zużyte ręczniki (sale nie posiadały łazienek), 
bezpośredniego dostępu do światła dziennego w pokojach łóżkowych oraz 
wyposażenia w urządzenia przeciwsłoneczne.  

W skład Bloku Porodowego wchodziły trzy sale porodowe: sala jednoosobowa oraz 
dwie sale dwuosobowe, w których łóżka oddzielono parawanami przenośnymi. 
W dwóch salach porodowych (nr 1 i 4) łóżka były dostępne z trzech stron, w tym 
z dwóch dłuższych. Każda sala była wyposażona w sprzęt ułatwiający rodzącym 
aktywność (piłki i worek sako) oraz w prysznic.  

W Bloku Porodowym znajdowała się sala operacyjna przeznaczona do porodów 
w drodze cesarskiego cięcia, do której prowadziło wejście przez śluzę umywalkową 
wspólną dla dwóch sal operacyjnych. Przez śluzę umywalkową dowożono/ 
odwożono pacjentki na salę porodową. Pomieszczenie dla personelu medycznego, 
sąsiadujące z salą porodową, pełniło funkcję śluzy fartuchowej, z której jedno 
z wyjść prowadziło do sali porodowej.  

W skład oddziału położniczego wchodziły: czteroosobowa sala dla matek po 
cesarskim cięciu, czteroosobowa sala dla matek wcześniaków, dwie sale 
pięcioosobowe, jedna dwuosobowa oraz pokój obserwacji i pielęgnacji noworodka. 
Oddział był wyposażony w jedno pomieszczenie sanitarno-higieniczne z kabinami 
prysznicowymi i WC. Dysponował jednym laktatorem elektrycznym. Lodówka do 
przechowywania mleka znajdowała się w Oddziale Noworodków (III poziom 
referencyjności), ulokowanym w bezpośrednim sąsiedztwie oddziału położniczego. 
W trakcie oględzin nie stwierdzono na terenie oddziału materiałów promujących 
sztuczne mleko i akcesoriów do jego podawania.  

(dowód: akta kontroli str. 171-179, 184-185) 

Część pomieszczeń Oddziału Klinicznego (Izby Przyjęć, Bloku Porodowego oraz 
wieloosobowe sale zorganizowane w systemie „matka z dzieckiem”) nie były 
dostosowane do wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych 
wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą. I tak: 
  

a) Izba Przyjęć nie posiadała punktu rejestracji oraz pomieszczenia sanitarno-
higienicznego dla pacjentek, co było niezgodne z wymaganiami określonymi 
w Załączniku Nr 1, część I pkt 2 ww. rozporządzenia,  

b) trzy łóżka w sali porodowej nr 3 nie były dostępne z trzech stron,  
w tym z dwóch dłuższych (§18), 

c) wejście do sali operacyjnej dla personelu nie prowadziło przez śluzę 
umywalkowo-fartuchową (Załącznik Nr 1, Część IV ust. 3),  

d) w Bloku Porodowym nie było pomieszczenia dla położnic i noworodka 
w pierwszych godzinach życia po porodach powikłanych, w którym 
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zapewnia się możliwość obserwacji bezpośredniej lub przy użyciu kamer 
wyposażonych w funkcję autostartu, w szczególności możliwość obserwacji 
twarzy (Załącznik Nr 1, Część IV ust. 4), 

e) pokoje łóżkowe zorganizowane w systemie „matka z dzieckiem” były 
przeznaczone dla więcej niż dwóch matek i noworodków (Załącznik nr 1, 
Część III, ust. 1, pkt 1), 

f) pokoje łóżkowe w systemie „matka z dzieckiem” nie były wyposażone 
w zespół urządzeń umożliwiających mycie i pielęgnację noworodka 
(Załącznik nr 1, Część III, ust. 1, pkt 1). 

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych wyjaśnił, że stwierdzone 
odstępstwa od wymagań określonych w ww. rozporządzeniu zostały w ujęte 
w programie dostosowawczym Szpitala. Poinformował, że „Izba Przyjęć, Blok 
Porodowy oraz Oddział Położniczy i Oddział Noworodkowy zostaną niebawem 
przeniesione do nowo wybudowanego budynku37, w którym zostaną spełnione 
wszystkie wymagania zawarte w rozporządzeniu, stąd Szpital nie inwestował 
w pomieszczenia Izby Przyjęć funkcjonującej obecnie jak również w Blok Porodowy 
i oddział położniczy.” Dyrektor podał również, że dzięki rozbudowie i modernizacji 
istniejącej bazy szpitalnej zostaną zrealizowane punkty planu dostosowawczego 
obejmujące blok operacyjny, salę cięć, blok porodowy, izbę przyjęć i oddział. 
Na bazie Katedry i Oddziału Klinicznego oraz Oddziału Noworodków zostanie 
utworzone Śląskie Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu. Ponadto 
poinformował, że inwestycja została zakończona na etapie inwestycyjno-
budowlanym (trwają odbiory robót) i prowadzone są postępowania przetargowe 
na wyposażenie oddziałów, które zostaną ulokowane w nowo powstałym centrum. 
Rozpoczęcie funkcjonowania Oddziału Klinicznego w nowych warunkach jest 
planowane na maj 2016 r., po uzyskaniu zgody na oddanie budynku do 
użytkowania.  

 (dowód: akta kontroli str. 171-179, 183-185, 198-213) 

Szpital posiadał pozytywnie zaopiniowany przez PPIS38 program dostosowawczy, 
który swoim zakresem obejmował m.in. dostosowanie pomieszczeń Izby Przyjęć, 
Bloku Porodowego oraz sal łóżkowych do wymagań określonych w rozporządzeniu 
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 

(dowód: akta kontroli str. 198-207) 

Personel medyczny Oddziału Klinicznego posiadał czytelne identyfikatory 
z imieniem, nazwiskiem i zajmowanym stanowiskiem, zgodnie z art. 36 ust. 1 
ustawy o działalności leczniczej. 

(dowód: akta kontroli str. 172) 

1.4. Organizowanie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej  

W oddziałach położniczych Szpitala zostały wprowadzone wewnętrzne pisemne 
procedury zapewniające przestrzeganie standardów opieki okołoporodowej. 
W Oddziale Klinicznym ustalono „Zasady postępowania z pacjentką ciężarną  
w Izbie Przyjęć, Oddziale Patologii Ciąży, Sali Porodowej, Oddziale Położniczym”, 
obejmujące swoim zakresem m.in. opis badań, które powinny zostać wykonane 
w zależności od trybu, w którym pacjentka została przyjęta i od jej stanu zdrowia. 

                                                      
37 W ramach inwestycji pn. „„Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i remont budynku Bloku 5A Szpitala Specjalistycznego 
Nr 2 w Bytomiu” 
38Pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu została wyrażona w decyzji z dnia 
21 grudnia 2012 r. (NS/E/4514-3/12). 
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W Oddziale Położniczo-Ginekologicznym określono „Standardy Postępowania 
z pacjentką w Izbie Przyjęć, w Oddziale Patologii Ciąży i w Sali Porodowej”, 
obejmujące swoim zakresem m.in. postępowanie personelu obecnego przy  
porodzie w czterech okresach porodu oraz wykaz standardów, które w formie 
graficznej umieszczone są w „widocznym miejscu” w Sali Porodowej. W Oddziale 
Noworodków przyjęto procedury określające standardy: postępowania w zakresie 
resuscytacji noworodka po porodzie, postępowania z noworodkiem zdrowym, 
postępowania na sali porodowej z noworodkiem urodzonym między 24-26 
tygodniem życia płodowego, postępowania z noworodkiem matki HIV-pozytywnej, 
rozpoznania i leczenia hipoglikemii u noworodków, żywienia enteralnego 
noworodków, profilaktyki infekcji GSB-postępowanie z ciężarną i noworodkiem  
oraz szczepień ochronnych u noworodków.  

(dowód: akta kontroli str. 262-273, 282-310, 312-343) 

Pacjentkom Oddziału Klinicznego zapewniono pomoc i wsparcie pedagoga zdrowia, 
zatrudnionego w Szpitalu w pełnym wymiarze czasu pracy i dostępnego dla 
pacjentek codziennie w godzinach od 7:30 do 15:05.  

(dowód: akta kontroli str. 274-279) 

Pacjentkom oddziałów położniczych szpitala umożliwiono korzystanie z dodatkowej 
opieki pielęgnacyjnej. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa wyjaśniła m.in., że: 
„ze względu na istniejące obecnie warunki lokalowe oraz możliwości organizacyjne 
(sale wieloosobowe) opieka ta może mieć miejsce tylko do godzin wieczornych, 
ponieważ szpital ma obowiązek zapewnić intymne warunki pozostałym pacjentkom 
przebywającym w sali. Na dzień dzisiejszy opieka ta jest bezkosztowa”. Dyrektor 
poinformowała, że z chwilą uruchomienia nowego budynku dla pacjentek 
położniczych, zostanie dokonana kalkulacja cenowa opłaty rekompensującej 
ewentualne koszty tej opieki i włączona do Cennika Szpitala.  

(dowód: akta kontroli str. 188, 281) 

1.5. Sytuacja finansowa szpitala oraz oddziału położniczego 

W latach 2013-2015 (do 30 września) przychody ogółem wyniosły odpowiednio: 
60 559 tys. zł, 58 133 tys. zł, oraz 41 351 tys. zł. W latach 2013-2014 wynik 
finansowy Szpitala był dodatni i wynosił odpowiednio: 1 281 tys. zł i 225 tys. zł. 
Za III kwartały 2015 r. Szpital odnotował stratę w wysokości 10 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 221-227) 

Liczba zakontraktowanych i wykonanych usług medycznych w Oddziale Klinicznym, 
w zakresie położnictwo i ginekologia - hospitalizacja III poziom referencyjny – N01, 
N02, N03, N09, N11, N13, N20 (kod 03.4450.060.02-1 i 03.4450.260.02-1) 
wyniosła: 205 135 punktów (jednostek rozliczeniowych), tj. 10 667 tys. zł  
(w 2013 r.), 194 998 punktów, tj. 10 140 tys. zł (w 2014 r.) oraz 173 091,30 punktów, 
tj. 9 001 tys. zł (w 2015 r. na dzień 30 września)39. Cena jednostki rozliczeniowej 
wynosiła 52 zł za punkt i nie uległa w badanym okresie zmianom.  
Liczba zakontraktowanych i wykonanych usług medycznych w Oddziale Położnictwa 
i Ginekologii w zakresie położnictwo i ginekologia – hospitalizacja II poziom 
referencyjny – N01, N02, N03, N20 (kod 03.4450.050.02-1 i 03.4450.250.02-1) 
wyniosła 59 872 punktów, tj. 3 107 tys. zł (w 2013 r.), 66 841 punktów,  
tj. 3 469 tys. zł oraz 46 762 punktów, tj. 2 427 tys. zł (do 30 września 2015 r.)40. 
Cena jednostki rozliczeniowej dla tego zakresu świadczeń wyniosła 51,90 zł  
i nie uległa zmianie.  
                                                      
39 Na 2015 r. zakontraktowano świadczenia w łącznej wysokości 212 541 punktów rozliczeniowych (z pakietem 
onkologicznym), tj. 11 052 tys. zł. Do 30 września 2015 r. kontrakt został zrealizowany na poziomie 81,4%.  
40 Na 2015 r. zakontraktowano świadczenia w łącznej wysokości 64 715 punktów rozliczeniowych, tj. 3 359 tys. zł. 
Do 30 września 2015 r. kontrakt został zrealizowany na poziomie 72,3%. 
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Dyrektor Szpitala podała, że wszystkie hospitalizacje wykonane w latach 2013-2014 
przez Szpital w zakresie porodów zostały przez NFZ uregulowane.  

(dowód: akta kontroli str. 221-227) 

W Szpitalu nie monitorowano kosztów poszczególnych świadczeń wykonywanych 
w ww. oddziałach, w tym procedur medycznych realizowanych na odcinku 
położniczym (porodów naturalnych oraz drogą cięcia cesarskiego). Główna 
Księgowa wyjaśniła, że „Szpital nie prowadzi oddzielnie ośrodka kosztów 
dotyczącego wyłącznie położnictwa. Oddziały są o profilu ginekologiczno-
położniczym i koszty liczone są na poszczególne jednostki. Jednak biorąc pod 
uwagę, że NFZ finansuje koszt porodu w takiej samej wysokości, niezależnie od 
tego czy poród był naturalny, czy musiał zostać rozwiązany za pomocą cesarskiego 
cięcia, to w drugim przypadku koszt jest zaniżony. Cesarskie cięcie wiąże się 
z dłuższym pobytem pacjentki i dziecka, koniecznością zaangażowania lekarza 
anestezjologa, pielęgniarek anestezjologicznych, dodatkowymi badaniami, lekami 
środkami dezynfekcyjnymi, materiałami szewnymi, itp.”  

(dowód: akta kontroli str. 221) 

Przeprowadzona w trakcie kontroli kalkulacja kosztów porodu fizjologicznego i przez 
cesarskie cięcie41 wykazała, że średni koszt porodu fizjologicznego wynosił 
w poszczególnych latach okresu 2013-2015 (do 30 września), odpowiednio:  

a) 2 096,80 zł, 2 037,14 zł oraz 2 082,25 zł w Oddziale Klinicznym i był wyższy 
od ceny ustalonej przez NFZ (1 820 zł) o odpowiednio: 276,80 zł, 217,14 zł 
oraz 262,25 zł; 

b) 1 504,51 zł, 1 614,13 zł oraz 1 692,61 zł w Oddziale Położnictwa 
i Ginekologii i był niższy od ceny ustalonej przez NFZ (1 816,50 zł) 
o odpowiednio: 311,99 zł, 202,37 zł oraz 123,89 zł.  

Według przyjętej kalkulacji, średni koszt porodu przez cesarskie cięcie wynosił 
w poszczególnych latach okresu objętego kontrolą odpowiednio:  

a) 3 244,24 zł, 2 930,23 zł oraz 2 252,71 zł w Oddziale Klinicznym i był  
wyższy od ceny ustalonej przez NFZ (1820 zł) o odpowiednio: 1 424,24 zł, 
1 110,23 zł oraz 432,71 zł; 

b) 2 151,30 zł, 2 071,06 zł oraz 2 311,47 zł w Oddziale Położnictwa 
i Ginekologii i był wyższy od ceny ustalonej przez NFZ (1 816,50 zł) 
o odpowiednio: 334,80 zł, 254,56 zł oraz 494,97 zł.  

(dowód: akta kontroli str. 229-268) 

1.6. Pobieranie opłat od ubezpieczonych pacjentów  

Szpital nie pobierał żadnych opłat od ubezpieczonych pacjentów za świadczenia 
gwarantowane objęte kontraktem zawartym z NFZ lub z tytułu dopłat za wyższy 
standard świadczenia zdrowotnego (lepszy materiał, nowocześniejsza technologia).  

(dowód: akta kontroli str. 221) 

 

W działalności Szpitala, w przedstawionym wyżej zakresie, stwierdzono następującą 
nieprawidłowość:  

1. NIK negatywnie ocenia, w oparciu o kryterium rzetelności, stan, gdy lekarz bez 
przerwy udziela świadczeń zdrowotnych ponad 24 godziny. W trakcie kontroli 
stwierdzono 11 przypadków udzielania świadczeń medycznych przez lekarza (P.S.) 
w trybie ciągłym, w ramach ordynacji Oddziału Klinicznego (tj. od 7:30 do 15:05) 

                                                      
41 Na podstawie wzoru przyjętego w programie kontroli.  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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i dyżurów medycznych na podstawie umowy kontraktowej, w czasie 
przekraczającym 24 godziny bez przerwy (o 7,35 godziny w każdym przypadku). 
I tak: 

a) w lipcu 2013 r., na 19 lekarzy pracujących w „normalnej ordynacji”  
i 18 dyżurujących, lekarz ten udzielał świadczeń w trybie ciągłym  
przez 31,35 godziny w następujących okresach: od 3 lipca (od 7:30) do  
4 lipca (do 15:05), od 14 lipca (od 7:30), do 15 lipca (do 15:05), od 17 lipca 
(od 7:30) do 18 lipca (do 15:05) oraz od 24 lipca (od 7:30) do 25 lipca 
(do 15:05); 

b) w sierpniu 2013 r., na 17 lekarzy pracujących w „normalnej ordynacji”  
i 17 dyżurujących lekarz ten udzielał świadczeń w trybie ciągłym przez 
31,35 godziny w następujących okresach: od 22 sierpnia (od 7:30) do  
23 sierpnia (do 15:05) oraz od 28 sierpnia (od 7:30) do 29 sierpnia  
(do 15:05); 

c) w lipcu 2015 r., na 15 lekarzy pracujących w „normalnej ordynacji”  
i 22 dyżurujących, lekarz ten udzielał świadczeń w trybie ciągłym przez 
31,35 godziny, w następujących okresach: od 1 lipca (od 7:30) do 2 lipca 
(do 15:05), od 22 lipca (od 7:30) do 23 lipca (do 15:05) oraz od 26 lipca 
(od 7:30) do 27 lipca (do 15:05); 

d) w sierpniu 2015 r., na 15 lekarzy pracujących w „normalnej ordynacji”  
i 22 dyżurujących, lekarz ten udzielał świadczeń w trybie ciągłym przez 
31,35 godziny, w następujących okresach: od 19 sierpnia (od 7:30) do  
20 sierpnia (do 15:05) oraz od 26 sierpnia (od 7:30) do 27 sierpnia  
(do 15:05). 

Dyrektor Szpitala wyjaśniła, że przyczyną stwierdzonych przekroczeń była 
konieczność zapewnienia całodobowej opieki lekarskiej nad pacjentami 
hospitalizowanymi w Oddziale Klinicznym w okresie urlopowym oraz zaistniałe 
absencje chorobowe.  

(dowód: akta kontroli str. 407, 409) 

 

NIK zwraca uwagę, że Oddział Kliniczny dysponował dwiema salami porodowymi 
dwustanowiskowymi, co w sytuacji dwóch porodów odbywających się w tym samym 
czasie może powodować trudności w zapewnieniu rodzącym poczucia intymności 
i godności. Dyrektor ds. Administracyjno-Technicznych wyjaśnił, że porody siłami 
natury odbywają się na ogół w osobnych salach porodowych, a jeżeli zaistniałaby 
konieczność prowadzenia jednocześnie dwóch porodów na jednej Sali, intymność 
zapewnia się poprzez rozstawienie parawanu. Podał również, że do porodów 
rodzinnych pacjentki umieszcza się na czas porodu w osobnej sali.  

(dowód: akta kontroli str. 171-179, 184-185) 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
działalność Szpitala w zbadanym zakresie. 

 

2. Przestrzeganie standardów opieki okołoporodowej 
i praw pacjenta 

W latach 2013-2015 do Szpitala nie została wniesiona skarga dotycząca zagadnień 
objętych tematyką niniejszej kontroli NIK. W tym czasie Szpital był uczestnikiem 
jednego postępowania przed Wojewódzką Komisją do Spraw Orzekania 
o Zdarzeniach Medycznych w Katowicach o ustalenie zdarzenia medycznego na 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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wniosek złożony 5 kwietnia 2013 r. przez rodziców w sprawie córki42. W trakcie 
kontroli powyższa sprawa pozostawała w toku.  

(dowód: akta kontroli str. 356-365) 

Liczba porodów w Szpitalu rozwiązanych cesarskim cięciem stanowiła w  latach 
2013-2015 (do 30 września) odpowiednio: 59,9%, 61,7% i 64,7% ogółu porodów, 
przy wskaźniku 15% zalecanym przez WHO43. W przypadku porodów rozliczanych 
w grupie N01 wielkości te wyniosły odpowiednio: 53,7%, 56,9% i 58,2% ogółu 
porodów w tej grupie44.  
Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego wyjaśniła, że: „wysoki odsetek porodów 
rozwiązanych cesarskim cięciem wynika z wzrastającej w ostatnich latach liczby 
pacjentek z ciężką patologią ciąży kierowanych do tutejszego oddziału o III stopniu 
referencyjności ze szpitali o niższych stopniach referencyjności”. Ordynator 
Oddziału Położniczo-Ginekologicznego (II stopień referencyjności) wyjaśnił m.in., 
że „Rosnący odsetek wykonywanych cięć cesarskich spowodowany jest wzrastającą 
liczbą ciąż obciążonych licznymi czynnikami ryzyka. Coraz więcej pacjentek 
odwleka decyzje o macierzyństwie, a wraz z wiekiem ciężarnych rośnie liczba ich 
chorób towarzyszących oraz wzrasta częstość powikłań. Z roku na rok rośnie też 
liczba pacjentek po uprzednio wykonanym cięciu cesarskim, które oczywiście 
kategorycznie sprzeciwiają się próbie porodu siłami natury”.  

(dowód: akta kontroli str. 344-348) 

Szczegółową analizą pod kątem przestrzegania standardów opieki okołoporodowej 
objęto dokumentację medyczną45 50 losowo wybranych pacjentek, które odbyły 
poród fizjologiczny (spośród 200 pacjentek wylosowanych do badań ankietowych)46 
oraz 50 losowo wybranych pacjentek, które urodziły w drodze cesarskiego cięcia 
(spośród 100 wylosowanych do badań ankietowych)47.  

Spośród porodów rozwiązanych cięciem cesarskim większość porodów w całej 
próbie (30) stanowiły zabiegi wykonane w trybie nagłym (60% badanej  
próby), po stwierdzeniu, m.in. zagrażającej zamartwicy wewnątrzmacicznej płodu, 
zagrażającego pęknięcia macicy, podejrzenia odklejenia się łożyska, braku postępu 
porodu, konfliktu matczyno-płodowego, wysokiego prostego ustawienia główki 
płodu. Pozostałe 20 porodów (40%), stanowiły zabiegi planowe, w tym ze względu 
na: stan po cięciu cesarskim pięć pacjentek (25%) i wskazania medyczne 
15 pacjentek (75%). W dokumentacji każdej pacjentki znajdował się wypełniony 
i podpisany formularz świadomej zgody na operacyjne rozwiązanie ciąży metodą 
cięcia cesarskiego, w którym wskazano również możliwe wystąpienia powikłań.  

(dowód: akta kontroli str. 587-592) 

Spośród 50 porodów fizjologicznych osiem (16% badanej próby) odbyło się bez 
interwencji medycznych. W trakcie pozostałych porodów: 28 (56%) pacjentkom 
podano oksytocynę w celu wywołania porodu, 24 (48%) - nacięto krocze, 
u dziewięciu (18%) - przebito pęcherz płodowy. W grupie pacjentek (29), które 
urodziły siłami natury w Oddziale Klinicznym, oksytocynę w celu wywołania porodu 
podano w 20 przypadkach (69%), nacięto krocze - w dziewięciu (31%). U żadnej 
pacjentki z tej grupy nie wykonano amniotamii.  

                                                      
42 Sygn. KZM 85/41/2013. 
43 Światowa Organizacja Zdrowia, zwana dalej „WHO”.  
44 Porównywalnie w latach 2010-2012 liczba porodów zakończonych cesarskim cięciem wynosiła odpowiednio: 51,3%, 50,3%, 
54,8% ogółu porodów, a w przypadku porodów rozliczanych w grupie N01: 39,5%, 38,1% i 48,9% ogółu porodów w tej grupie.  
45 Z których odpowiednie dane przekazywały uprawnione położne.  
46 Spośród 50 wylosowanych dokumentacji pacjentek, które urodziły w sposób fizjologiczny - 29 odbyło poród w Oddziale 
Klinicznym a 21 w Oddziale Położnictwa.  
47 Spośród 50 wylosowanych dokumentacji pacjentek, których poród rozwiązano cięciem cesarskim – 17 odbyło poród 
w Oddziale Klinicznym a 33 w Oddziale Położnictwa.   
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Kierownik Oddziału Klinicznego wyjaśniła, że sposób postępowania w czasie 
porodów fizjologicznych uzależniony jest od stanu pacjentki w czasie porodu i dobór 
metod towarzyszących porodowi prowadzony jest z uwzględnieniem najwyższego 
dobra rodzącej i dziecka, jak również z poszanowaniem jej godności.” Ordynator 
Oddziału Położnictwa wyjaśnił, m.in.: „We wszystkich przypadkach ingerencji 
medycznych w przebiegu porodu decyzje były podyktowane sytuacją położniczą 
i podejmowane były przez lekarza nadzorującego poród. Decyzje te wynikały 
ze wskazań medycznych, aby zapewnić pacjentce możliwość bezpiecznego porodu 
drogami natury.(…) Według Ordynatora: „Kwestią sporną jest fakt, czy dodatkowe 
ingerencje medyczne stanowiące w myśl rozporządzenia czynniki ryzyka 
śródporodowego mieszczą się w definicji porodu fizjologicznego, a tym samym 
podlegają wymogom definiowanym przez standardy opieki okołoporodowej 
i powinny być w ich kontekście oceniane. (…). W szpitalach zależnie od stopnia 
referencyjności w znacznym odsetku porody nie wyczerpują kryterium porodu 
fizjologicznego. Ich przebieg jest indywidualizowany sytuacją położniczą lub 
kliniczną nadzorowaną przez lekarza”.  

(dowód: akta kontroli str. 540-550, 587-592) 

Żadna z 50 pacjentek, które urodziły fizjologiczne nie korzystała ze znieczulenia 
farmakologicznego. Kierownik Oddziału Klinicznego wyjaśniła, że w trakcie porodu 
stosowane są farmakologiczne sposoby łagodzenia bólu, np. czopki rozkurczowe, 
podtlenek azotu (Entonox), rzadko - leki dożylne o działaniu narkotycznym. Ponadto 
podała, że przy porodzie siłami natury w Oddziale nie jest dostępne znieczulenie 
dolędźwiowe, ze względu na niewystarczającą liczbę anestezjologów. Znieczuleń 
zewnątrzoponowych u pacjentek rodzących nie wykonywano również po 1 lipca 
2015 r.48. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa wyjaśniła, że dostępność dla 
pacjentek do stosowania tego znieczulenia w trakcie porodu jest planowane 
w Centrum Perinatologii, tj. w nowej jednostce szpitalnej.  

(dowód: akta kontroli str. 159-170, 587-592) 

Badanie dokumentacji wykazało, że we wszystkich przypadkach personel biorący 
udział w porodzie był wymieniony w załączniku Zasoby do umów zawartych z NFZ, 
a pacjentki potwierdziły podpisem wyrażenie zgody na zabiegi profilaktyczne, 
diagnostyczne i leczenie oraz (dodatkowo) na cesarskie cięcie. W każdym 
przypadku prowadzono kartę obserwacji porodu (partogram). Dokumentowano 
działania podejmowane w I i IV etapie porodu (wymagane odpowiednio w części VIII 
i XI standardów opieki okołoporodowej). Udokumentowano także wykonanie 
czynności podejmowanych w II i III etapie porodu (odpowiednio: część IX i X 
standardów) oprócz: współpracy z rodzącą, umożliwiającej przyjęcie dogodnej dla 
niej pozycji oraz sposobu parcia przyczyniającego się do postępu porodu, 
ze szczególnym uwzględnieniem pozycji wertykalnych, oznakowania noworodka 
przed jego odpępnieniem oraz poinformowania matki o godzinie porodu i płci 
dziecka oraz czynności zaciśnięcia pępowiny po ustaniu tętnienia, co opisano  
w dalszej części wystąpienia.  

(dowód: akta kontroli str. 540-550, 587-795) 

Badanie dokumentacji medycznej pacjentek wykazało również, że w przypadku 
wszystkich porodów fizjologicznych, określone w II i III etapie porodu czynności 
w zakresie: położenia noworodka bezpośrednio na brzuchu matki oraz osuszenia 

                                                      
48 Od 1 lipca 2015 r. NFZ płaci świadczeniodawcom dodatkowo po 416 zł (osiem punktów po 52 zł) za każdy poród, w trakcie 
którego zastosowano znieczulenie zewnątrzoponowe, na podstawie Zarządzenia Nr 34/2015/DSOZ Prezesa NFZ z dnia  
30 czerwca 2015 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: 
leczenie szpitalne.  
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i zabezpieczenia noworodka przed utratą ciepła (cz. IX ust. 4 pkt 9) i obserwacji 
przebiegu kontaktu matki i dziecka „skóra do skóry” i pomocy w przystawieniu 
noworodka do piersi, jeśli stan ogólny noworodka i matki na to pozwalają (cz. X  
ust. 3 pkt 6) były dokumentowane w dokumentacji medycznej noworodka.  
Ponadto, w przypadku wszystkich porodów fizjologicznych (21), które odbyły się  
w Oddziale Położnictwa i Ginekologii, w dokumentacji medycznej noworodków 
udokumentowano również przeprowadzenie, na IV etapie porodu, instruktażu 
w zakresie prawidłowego przystawiania dziecka do piersi i pomoc w karmieniu 
piersią oraz przekazania informacji nt. zasad postępowania w laktacji w pierwszej 
dobie po połogu (cz. XI ust. 2 pkt 5).  

(dowód: akta kontroli str. 540-550, 587-795) 

Plan porodu znajdował się w dokumentacji medycznej 10 pacjentek (10% ze 100 
zbadanych). Kierownicy obu oddziałów położniczych wyjaśnili, m.in., że pacjentki 
zostały przyjęte bez sporządzonego uprzednio planu porodu. Podkreślili, 
że to osoba sprawująca opiekę przedporodową ma obowiązek wykonania razem 
z ciężarną planu porodu i dołączania go do dokumentacji medycznej. W ocenie 
wyjaśniających, ma ona możliwość omówienia (w trakcie wizyt) wszystkich 
elementów postępowania medycznego podczas porodu oraz przekazania 
wyczerpujących informacji dotyczących wyboru miejsca porodu. Przygotowanie 
planu porodu po przyjęciu do oddziału jest, w większości przypadków, niemożliwe 
ze względu na stopień zaawansowania porodu. Ponadto Ordynator Oddziału 
Położniczego wyjaśnił, że „pacjentki najczęściej nie rozumieją potrzeby wykonania 
planu porodu, co wynika z ich nieprzygotowania do ciąży i porodu lub przeceniania 
doświadczeń własnych związanych z poprzednimi porodami. Z obserwacji mogę 
nadmienić, iż z planu porodu korzystają najczęściej pacjentki, które do narodzin 
przygotowywały się aktywnie w szkołach rodzenia lub objęte były szeroko 
rozumianą edukacją przedporodową przez położne środowiskowe.” 

(dowód: akta kontroli str. 540-550, 587-594) 

Od września 2013 r. w strukturze Szpitala funkcjonuje szkoła rodzenia pn. 
„Bytomska Szkoła Świadomego Rodzicielstwa” (§52 Regulaminu Organizacyjnego). 
Szkoła udziela świadczeń profilaktycznych nieodpłatnie, a opiekę medyczną 
i pielęgniarską zapewniają wyznaczeni lekarze i położne zatrudnieni w oddziałach 
położnictwa i ginekologii.  
Z informacji uzyskanych w trybie art. 29 ustawy ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli49 wynika, że Urząd Miasta w Bytomiu 
nie posiadał wiedzy na temat szkół rodzenia funkcjonujących na terenie Bytomia. 
Ponadto w latach 2013-2015 Miasto „nie dotowało żadnego programu zdrowotnego 
w zakresie ochrony zdrowia, polityki prorodzinnej, polegającego na organizowaniu 
szkoły rodzenia”. 

(dowód: akta kontroli str. 119-120) 

W okresie objętym kontrolą w Szpitalu stosowano następujące mleka 
modyfikowane: Bebiko 1, Bebilon 1, Nan 1, Nan H.A. 1, Bio Combiotyk. Szpital nie 
zapewnił sobie dostępu do mleka z banku mleka kobiecego. Zastępca Dyrektora 
ds. Lecznictwa wyjaśniła, że według najnowszych rekomendacji najwłaściwszym 
pokarmem dla noworodków i wcześniaków jest pokarm jego własnej matki, z uwagi 
na zawartość przeciwciał, które są specyficzne dla dziecka i jego matki. Personel 
tych oddziałów [noworodkowych] dokłada wszelkich starań, aby taki pokarm 
uzyskać. Według Dyrektor: „Procedury pozyskania pokarmu z banku mleka 

                                                      
49 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096, zwana dalej „ustawą o NIK.  
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kobiecego są skomplikowane, pokarm taki wymaga odpowiednich środków 
transportu oraz warunków przechowywania w oddziale, co wiązałoby się z dużymi 
kosztami ponoszonymi przez szpital i niewspółmiernymi do potrzeb”.   

(dowód: akta kontroli str. 351) 

Analiza kart 50 noworodków wykazała, że mleko modyfikowane podawano 
23 noworodkom (46% badanej populacji). Każdorazowo było to dokarmianie 
ze wskazań medycznych, zlecone przez lekarza. W sześciu przypadkach (z 23) 
noworodki były karmione wyłącznie mlekiem modyfikowanym (w dwóch 
przypadkach - matki odmówiły karmienia piersią, w jednym przypadku - z powodu 
przeciwskazań medycznych, w trzech przypadkach – noworodki zostały 
pozostawione do adopcji). W siedmiu przypadkach podawano 5% roztwór glukozy 
(ze względu na wysoki Ht w morfologii, stan po zamartwicy i stosowaną fototerapię).  

(dowód: akta kontroli str. 354-358) 

W poszczególnych latach okresu 2013-2015 (do 25 listopada) Oddział Noworodków 
Blok 5 (III poziom referencyjności w zakresie opieki neonatologicznej) zamówił 
odpowiednio 334 740 ml, 189 360 ml oraz 317 520 ml mleka modyfikowanego. 
Z przeprowadzonych szacunków wynika, że w danym okresie na jednego 
donoszonego noworodka50 przypadało odpowiednio: 377,4 ml, 255,5 ml oraz  
415,1 ml mleka modyfikowanego51. Cena mleka początkowego w buteleczkach 
jednorazowych (90 ml) zakupionego w trybie przetargowym wynosiła: 0,50 zł 
(Nan  Ha 1) w 2013 r., 0,01 zł (Bebiko 1), 0,02 zł (Bebilon 2) oraz 0,70 zł (Nan Ha 1) 
w 2014 r., 0,11 zł (Bebiko 1, Bebilon 2) oraz 0,43 zł (Nan Ha 1) w 2015 r.  
W tym samym okresie Szpital otrzymywał mleko modyfikowane Bio Combiotyk,  
w ramach darowizn dokonanych przez HiPP Sp. z o.o.  

(dowód: akta kontroli str. 352-353) 

W trakcie czynności kontrolnych NIK skierowała anonimowe ankiety do 300 
pacjentek wylosowanych spośród tych, które odbyły poród w Szpitalu w latach  
2013-201552. Do dnia 18 grudnia 2015 r. otrzymano 53 ankiety wypełnione53, z tego 
38 ankiet otrzymano od pacjentek, które odbyły poród fizjologiczny (19% spośród 
pytanych) i 15 ankiet od pacjentek, które urodziły w drodze cesarskiego cięcia 
(15%).  

Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że 13 respondentek (24,5%) chodziło do szkoły 
rodzenia (siedem pacjentek rodzących fizjologicznie i sześć, u których poród 
nastąpił przez cesarskie cięcie).  

Większość pacjentek, które urodziły siłami natury, potwierdziła w nich 
przestrzeganie przez personel medyczny standardów opieki okołoporodowej. 
Respondentki (92,1%) mogły wybrać szpital, w którym miał się odbyć poród.  
Były wystarczająco informowane o swoim stanie zdrowia (73,7%), o stanie zdrowia 
dziecka przed porodem (63,2%) i stanie zdrowia noworodka (92,1%). Pacjentki były 
traktowane z szacunkiem przez osobę prowadzącą poród (92,1%) i pozostały 
personel medyczny (89,5%). Podczas pobytu w Szpitalu respektowano ich prawa  
do prywatności i intymności (68,4%).  

(dowód: akta kontroli str. 573-576) 

                                                      
50 Liczba noworodków donoszonych wynosiła w Oddziale Noworodków Blok V, w poszczególnych latach 2013-2015 
(do 25 listopada) odpowiednio: 887, 741 oraz 765.  
51 Podane średnie ilości obejmują również mleko niewykorzystane i przekazane do utylizacji. 
52 Do losowania przyjęto porody rozliczone na poziomie podstawowym N01, przy czym wśród pacjentek, które odbyły poród 
fizjologiczny wylosowano 200 pacjentek, tj. po 75 pacjentek z lat 2013 i 2014 oraz 50 pacjentek z 2015 r., natomiast wśród 
pacjentek, które urodziły dziecko w drodze cesarskiego cięcia wylosowano 100 pacjentek, tj. po 40 pacjentek z lat 2013 i 2014 
oraz 20 pacjentek z 2015 r.  
53 19 ankiet z adnotacją „ adresat nie mieszka pod tym adresem” i dwie niewypełnione.  
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Znaczna część ankietowanych podała, że w Izbie Przyjęć nie były pytane o pisemną 
zgodę na nacięcie krocza (55,3%), na podanie znieczulenia (65,8%) oraz o zgodę 
na obecność przy porodzie osób innych niż personel szpitala przyjmujący poród 
(65,8%).  

Kierownicy oddziałów położniczych54 wyjaśnili m.in., że Izba Przyjęć nie jest 
miejscem, w którym zbierane są zgody na postępowanie medyczne, ponieważ 
większość kwalifikowana jest do postępowania w sali zabiegowej po wykonaniu 
innych badań dodatkowych, np. USG, a zgoda przyjmowana w Izbie Przyjęć  
miałaby jedynie charakter „zgody blankietowej”. Według wyjaśniających, głównym 
problemem pacjentek przyjmowanych do porodu jest brak Planu Porodu, co jest 
zaniedbaniem z okresu ciąży. Ciężarne posiadają wiedzę na temat porodu 
z Internetu, przekazu znajomych i rodziny. Wyjaśniający podali również, że przy 
porodzie uczestniczą tylko pracownicy Szpitala i osoby towarzyszące wskazane 
przez pacjentkę.  

(dowód: akta kontroli str. 551-559, 573-586) 

Pacjentki podały, że w celu ulżenia bólom proponowano im w okresie skurczów 
porodowych m.in.: zmianę pozycji, w której się znajdowały (55,3%), wykonanie 
ćwiczeń oddechowych (47,4%), kąpiele pod prysznicem (42,1%) i spacer (42,1%). 
Większość pacjentek (55,3%) podała, że poród odbył się w łóżku porodowym, 
w pozycji leżącej (81,6%), a pozostałe (50%) rodziły na krześle porodowym.  
Osiem pacjentek (21,1%) odpowiedziało, że poród odbył się w pozycji „innej”, nie 
precyzując przy tym, w jakiej, jedna pacjentka podała, że rodziła w pozycji stojącej. 
Pięć pacjentek (13,2%) stwierdziło, że mogło wybrać miejsce porodu, a cztery 
(10,5%) pozycję, w jakiej miały rodzić. Osoba bliska towarzyszyła przy porodzie 
większości respondentkom (73,7%). Znieczulenie podano siedmiu pacjentkom 
(18,4%), w tym w sześciu: przeciwbólowo-rozkurczowe (15,8%), jednej gazowe 
(2,6%) i jednej zewnątrzoponowe (2,6%.). W trakcie porodu 16 pacjentkom nacięto 
krocze (42,1%), przy czym dziewięć (23,7%) podało, że były pytane o zgodę na ten 
zabieg.  

Kierownicy oddziałów położniczych wyjaśnili, m.in, że w trakcie porodów położne 
wspierają rodzące i stosują niefarmakologiczne sposoby łagodzenia bólu, takie  
jak masaż (często „odczytywany” przez rodzące, jako „relaksacja”, ćwiczenia 
oddechowe i prysznic, jeżeli nie ma przeciwskazań). Nie proponuje się kąpieli 
w wannie, ponieważ oddziały nią nie dysponują. Preferowane jest wdrożenie pozycji 
wertykalnych, a pacjentki mogą się poruszać, spacerować, w obrębie traktu 
porodowego. Wyjaśnili też, że „rodzące, podając, iż poród odbył się w łóżku lub na 
krześle, mogą mylić pojęcia dotyczące aktu samego porodu (moment parcia), który 
odbywa się na łóżku lub w fotelu porodowym, najczęściej w pozycji wertykalnej, 
z całym przebiegiem porodu (I, II okres), kiedy pacjentka miała możliwość 
poruszania się, korzystania z prysznica, relaksacji na worku sako, ćwiczeń 
rozciągających na piłkach”. Jeśli stan rodzącej i płodu na to pozwalają, 
proponowane są pacjentkom metody farmakologicznego łagodzenia bólu. 
Duża cześć pacjentek jest przeciwna stosowaniu leków, obawiając się objawów 
niepożądanych. Oddziały nie dysponują możliwością podania znieczulenia. 
W sprawie wyrażania zgody na nacięcie krocza, wyjaśnili m.in., że „na sali 
porodowej decyzję o nacięciu krocza rodząca podejmuje spontanicznie w trakcie 
niejednokrotnie bardzo zaawansowanego porodu, gdzie z powodu zmęczenia 
emocji, stresu może nie pamiętać wszystkich deklarowanych odpowiedzi”.  

(dowód: akta kontroli str. 551-559, 573-586) 

                                                      
54 Dotyczy wyjaśnień udzielanych przez Kierownika Oddziału Klinicznego i przez Ordynatora Oddziału Położniczego.  
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Z ankiet wynika, że bezpośrednio po porodzie położono noworodka na brzuch 
37 kobietom (97,4%). W przypadku 39,5% ankietowanych nieprzerwany kontakt 
„skóra do skóry” trwał od 1 do 2 godzin, a 34,2% podało, że kontakt trwał krócej 
niż 30 minut. Pacjentki podały (50%), że stan noworodka nie był oceniany w ich 
obecności. 

Kierownicy oddziałów położniczych wyjaśnili m.in., że czas nieprzerwanego  
kontaktu matki z dzieckiem bezpośrednio po urodzeniu jest uzależniony od stanu 
zdrowia matki i dziecka. Zabiegi medyczne, którym zostają poddane rodzące, 
np. instrumentalna kontrola jamy macicy, powodują skrócenie tego czasu. 
W sprawie oceny stanu noworodka w obecności ankietującej wyjaśnili, że ma na 
to wpływ stan matki i dziecka. Na jej dokonanie wykorzystywany jest również czas, 
w którym pacjentki są poddawane zabiegowi, np. szycia krocza.  

 (dowód: akta kontroli str. 551-559, 573-586) 

Dziesięć ankietowanych podało, że w ich przypadku doszło do naciskania 
(ugniatania) brzucha (w dziewięciu przypadkach dłonią, w czterech przypadkach 
łokciem). Trzy pacjentki podały, że naciskano im brzuch w II okresie porodu, 
jedenaście, że po narodzinach dziecka, natomiast trzy nie pamiętały, w którym 
momencie porodu.  

Kierownicy oddziałów położniczych wyjaśnili, m.in., że „W trakcie porodu, gdy 
pacjentka jest osłabiona i siła parcia maleje, w czasie rodzenia się główki czasem 
jest przytrzymywane dno macicy, aby zapobiec cofaniu się główki dziecka. Pacjentki 
opisują to, jako ucisk na brzuch. W III okresie porodu opisywany ucisk na dno 
macicy może wynikać z faktu słabego obkurczania się mięśnia macicy, może być 
mylony z zabiegiem Credego – wykonywanym bardzo rzadko”. Podali również, 
że w oddziałach nie stosuje się chwytu Kristellera.   

 (dowód: akta kontroli str. 551-559, 573-586) 

Większość ankietowanych oceniła personel Szpitala ze względu na umiejętności 
zawodowe (dobrze - 47,4% i bardzo dobrze - 42,1%) oraz ze względu na troskliwość 
i okazywanie szacunku (50% - dobrze, 26,3% - bardzo dobrze). Podczas pobytu 
w Szpitalu znaczna większość kobiet (89,5%) miała zaufanie do umiejętności 
zawodowych zajmujących się nimi położnych i lekarzy oraz czuła się bezpiecznie 
(84,2%).  

(dowód: akta kontroli str. 551-559, 573-586) 

W przypadku porodu zakończonego cesarskim cięciem 80% respondentek 
potwierdziło wyrażenie zgody na ten zabieg. W 60% pacjentki stwierdziły, 
że prowadzący poród informował je o negatywnych skutkach tego zabiegu. Pięć 
kobiet (33,3%) stwierdziło, że zabieg został wykonany na ich życzenie.  

Kierownicy oddziałów położniczych wyjaśnili, że każde cesarskie cięcie 
wykonywane jest ze wskazań medycznych, które jest odnotowywane w historii 
choroby. „Respondentki, stwierdzając, że zabieg został wykonany na ich życzenie 
mogły mieć na uwadze, to że same przyczyniły się do uzyskania wskazań do cięcia 
cesarskiego, dostarczając zaświadczenie, np. o tokofobii”.   

 (dowód: akta kontroli str. 551-559, 573-586) 

Wśród trudności w stosowaniu standardów opieki okołoporodowej, Kierownik 
Oddziału Klinicznego wymieniła: niewykonywanie w poradni K wielu badań 
obowiązujących w okresie ciąży, brak opracowanego standardu Planu Porodu, 
co powoduje dowolność ich tworzenia, brak ujednoliconej dokumentacji  
medycznej – położniczej, pozwalającej udokumentować realizację zadań zgodnie 
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z obowiązującymi standardami, niskie normy zatrudnienia położnych równocześnie 
wskazując, że optymalną opiekę, zapewniłby układ jedna kobieta rodząca – jedna 
położna.  

Ordynator Oddziału Położniczego wyjaśnił, że: „barierę dla stosowania standardów 
opieki okołoporodowej stanowi fakt, że były one opracowywane z myślą o porodach 
domowych i ich zastosowanie do porodów niskiego ryzyka odbywających się 
w warunkach szpitalnych jest niemożliwe”. Stwierdził również, że coraz większa 
liczba pacjentek rodzących jest obciążona licznymi czynnikami ryzyka określonymi 
w rozporządzeniu w sprawie standardów opieki okołoporodowej. W opinii 
wyjaśniającego, „obecność tych czynników ryzyka uniemożliwia uznanie pacjentek 
za będące w ciąży fizjologicznej, a więc standardy te nie mają wobec nich 
zastosowania.” Ponadto Ordynator zwrócił uwagę na rolę Internetu, który, jako 
podstawowe źródło informacji dla młodych kobiet, kreuje nastawienie pacjentek  
do porodu, opieki nad ciążą i personelu medycznego.  

(dowód: akta kontroli str. 551-559) 

W trakcie pobytu w Szpitalu 55,3% ankietowanych, które odbyły poród fizjologiczny, 
zetknęło się z reklamami lub ofertami produktów związanych z opieką nad 
noworodkiem, a 34,2% otrzymywało, w związku z działaniami marketingowymi, 
propozycje zakupów towarów i usług. W trakcie oględzin nie stwierdzono na terenie 
Oddziału Klinicznego materiałów reklamowych skierowanych do pacjentek.  

W okresie objętym kontrolą matki otrzymywały, przy opuszczaniu oddziału, 
bezpłatne zestawy edukacyjne („Skarb Malucha”, „Niebieskie Pudełko” - od kwietnia 
2015 r.) zawierające próbki i materiały informacyjne dotyczące produktów dla matki 
i dziecka. Zgodę na otrzymywanie po opuszczeniu Szpitala kolejnych materiałów, 
pacjentki wyrażały dobrowolnie. Zasady dostarczania i obdarowywania matek 
ww. zestawami zostały uregulowane w porozumieniach o współpracy, zawartych 
pomiędzy Szpitalem a spółką, która je dostarczała. Szpital nie otrzymywał z tego 
tytułu wynagrodzenia.  

(dowód: akta kontroli str. 560-586) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

1. W badanej dokumentacji medycznej 50 pacjentek, które odbyły poród 
fizjologiczny nie odnotowano czynności, których udokumentowanie zostało 
określone w rozporządzeniu w sprawie standardów opieki okołoporodowej, 
tj.: współpracy z rodzącą, umożliwiającej przyjęcie dogodnej dla niej pozycji oraz 
sposobu parcia przyczyniającego się do postępu porodu, ze szczególnym 
uwzględnieniem pozycji wertykalnych (49 przypadków - cz. IX ust. 4 pkt 6); 
oznakowania noworodka przed jego odpępnieniem oraz poinformowania matki  
o godzinie porodu i płci dziecka (50 przypadków - cz. X ust. 3 pkt 2), zaciśnięcia 
pępowiny po ustaniu tętnienia (50 przypadków - cz. X ust. 3 pkt 3).  

W sprawie braku adnotacji realizacji w II etapie porodu współpracy z rodzącą, 
kierownicy obu oddziałów wyjaśnili m.in., że „wynika z niedoskonałości aktualnie 
funkcjonującego partogramu wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Zdrowia – 
w którym brak jest odpowiednich rubryk”. Podali również, że rodzące są zachęcane 
do przyjmowania dogodnej pozycji podczas całego okresu porodu, a położne przez 
cały okres porodu służą pacjentce radą i pomocą.  
W sprawie braku adnotacji w dokumentacji medycznej pacjentki realizacji 
w III etapie porodu: oznakowania noworodka przed jego odpępnieniem, 
poinformowania matki o godzinie porodu i płci dziecka oraz zaciśnięcia pępowiny 
 po ustaniu tętnienia, Kierownik Oddziału Klinicznego wyjaśniła m.in., że „po każdym 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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porodzie fizjologicznym przed odpępnieniem noworodka, kiedy matka wita swoje 
dziecko, położna informuje matkę o płci noworodka i godzinie porodu. Matka po 
zapoznaniu się z opaskami identyfikacyjnymi swojego dziecka, potwierdza 
prawidłowość naniesionych na nich danych (nazwisko, płeć, imię matki, godzina 
porodu). Kolejną czynnością jest nałożenie opasek identyfikacyjnych, a następnie 
odpępnienie noworodka. Zgodnie z aktualną wiedzą medyczną odpępnienie 
noworodka następuje po ustaniu tętnienia pępowiny. Podkreślili, że obowiązujący 
standard postępowania nie określa miejsca, w którym należy odnotowywać 
powyższe czynności”. Ordynator Oddziału Położniczego wyjaśnił, że brak adnotacji 
w ww. zakresie wynika z braku możliwości zamieszczenia tych informacji 
w partogramie („brak odpowiedniej rubryki”).  
Zarówno Kierownik Oddziału Klinicznego, jaki i Ordynator Oddziału Położniczego 
zwrócili uwagę na fakt, że „w obowiązującym partogramie nie wyznaczono miejsca 
na wpisy dotyczące noworodka jako podmiotu porodu, urodzenia popłodu, utraty 
krwi, oceny przebiegu III i IV okresu porodu, nie ma także miejsca na wpis grupy 
krwi matki”. Podkreślali też konieczność wprowadzenia przez Ministerstwo Zdrowia 
jednolitej dokumentacji medycznej (położniczej) pozwalającej udokumentować 
w sposób transparentny wszystkie czynności, których wymagają standardy opieki 
okołoporodowej”.  

(dowód: akta kontroli str. 587-594) 

NIK zwraca uwagę, że obowiązek udokumentowania wykonania w II okresie porodu 
zadania współpracy z rodzącą, umożliwiającej przyjęcie dogodnej dla niej pozycji 
i sposobu parcia przyczyniającego się do postępu porodu został określony 
w załączniku do rozporządzenia w sprawie standardów opieki okołoporodowej, 
w cz. IX ust. 4, natomiast obowiązek udokumentowania dokonania w III okresie 
porodu oznakowania noworodka przed jego odpępnieniem, poinformowania matki 
o godzinie porodu i płci dziecka oraz zaciśnięcia pępowiny po ustaniu tętnienia, 
wynika z ust. 3 cz. X tego załącznika.  

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości 
działalność Szpitala w zbadanym zakresie. 

IV. Uwagi i wnioski 
 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK , wnosi o: 

dokumentowanie wszystkich czynności wykonywanych przy  
porodzie, wymaganych rozporządzeniem w sprawie standardów  
opieki okołoporodowej.  

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 Katowicach. 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosku pokontrolnego 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. 

 

Katowice, dnia 22 stycznia 2016 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Kontrolerzy 
 

Stefania Zalewska 
Gł. specjalista kontroli państwowej 

 

..................................... 

 

 
  

  

Krzysztof Zwierzchowski  
Doradca prawny 

 

 

...................................... 
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