
 
 

 

 

 
 
LKA.410.036.02.2015 
 P/15/065 

 
 
 

 
 
 

WYSTĄPIENIE 

POKONTROLNE 

 

 
 



 

2 

I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/15/065 – Opieka okołoporodowa na oddziałach położniczych 

 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

Kontrolerzy − Iwona Soroczyńska – główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr 98076 z dnia 6 listopada 2015 r. 

− Marian Dłucik – główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 98110 z 14 grudnia 2015 r.    

(dowód: akta kontroli str. 1 – 4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Szpital Powiatowy w Zawierciu, ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie1 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Marek Walewski – p.o. Dyrektora Szpitala2 

(dowód: akta kontroli str. 5) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie3, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
działalność Szpitala w zakresie opieki okołoporodowej w oddziale położniczym, 
w latach 2013-2015 (do 30 września).   

Oddział Położniczo – Ginekologiczny4 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: 

− odpowiednią liczbę wykwalifikowanych lekarzy, położnych i pielęgniarek do 
opieki nad matką i dzieckiem; 

− wymagany sprzęt i aparaturę medyczną; 

− pomieszczenia i ich urządzenie spełniające wymagania określone dla oddziałów 
położniczych; 

− sprawną organizację udzielanych świadczeń zdrowotnych. 

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.  

Krytycznie – zdaniem NIK – należy ocenić fakt, iż w części dokumentacji medycznej 
pacjentek, które odbyły poród fizjologiczny nie zostały odnotowane czynności, 

                                                      
1 Zwany dalej: „Szpitalem”. 
22 Zwany dalej „Dyrektorem”. 
3 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. 
4 Zwany także: „Oddziałem Położniczym”. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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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 noworodkiem5.  
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Przygotowanie Oddziału Położniczego do udzielania świadczeń 

zdrowotnych  

1.1.  Działalność Oddziału Położniczego w latach 2013 – 2015 

W okresie objętym kontrolą porody w Szpitalu były przyjmowane w Oddziale 
Położniczo-Ginekologicznym6, który posiadał I poziom referencyjności. W tym czasie 
przyjęto łącznie 1 442 porody, z czego:  

− 544 porody w 2013 r. (w tym: 304 porody fizjologiczne i 240 zakończonych 
cięciem cesarskim7 );  

− 519 porodów w 2014 r. (w tym: 303 porody fizjologiczne i 216 c.c); 

− 379 porodów do 30 września 2015 r. (w tym: 184 porody fizjologiczne i 195 c.c). 

Liczba porodów rodzinnych8 w stosunku do liczby porodów fizjologicznych wyniosła 
w latach 2013-2015 (do 30 września) odpowiednio: 37%, 36% oraz 29%)%. 

Podczas porodów nie wykorzystywano kleszczy oraz nie używano vacuum. Nie było 
zgonów kobiet związanych z porodem. Urodziło się łącznie 1 452 noworodków 
żywych i pięć martwych (tj. dwa w 2013 r., jeden w 2014 r. i dwa w 2015 r., w tym 
jeden w przypadku porodu przeprowadzonego przy pomocy cesarskiego cięcia). 
W 2014 roku wystąpiły dwa przypadki zgonu noworodka9.  

W latach 2013-2015 (do 30 września), w związku z porodem do Szpitala nie przyjęto 
żadnej pacjentki z innego szpitala, natomiast przekazano w związku z porodem do 
innego szpitala – odpowiednio – trzy, dwie i jedną pacjentkę. 

Oddział Położniczy dysponował czterema stanowiskami porodowymi, w tym jednym 
do porodów rodzinnych.  

 (dowód: akta kontroli str. 6) 

W oparciu o § 14 pkt  I.2.7. Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Powiatowego 
w Zawierciu10, w strukturze organizacyjnej Szpitala funkcjonowała Poradnia 
Ginekologiczno – Położnicza ze Szkołą Rodzenia. Z informacji uzyskanej, w trybie 
art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli11 ze Starostwa Zawierciańskiego wynika, że w okresie objętym kontrolą na 
terenie powiatu nie były prowadzone inne szkoły rodzenia, ani jako działalność 
gospodarcza, ani w ramach programów zdrowotnych realizowanych przez gminy 
w związku z ochroną zdrowia czy polityką prorodzinną.    

 (dowód: akta kontroli, str. 7 – 11)   

                                                      
5 Dz. U. z 2012 r., poz. 1100, zwane dalej: „Standardami opieki okołoporodowej” lub „Standardami”. 
6 Zwany dalej „Oddziałem Położniczym”.  
7 Zwane dalej również „c.c”. 
8 Porodów rodzinnych odebrano: 113 w 2013 r. oraz po 109 w 2014 r. i do 30 września 2015 r.  
9 W dniu 17 maja i 12 grudnia, oba zgony związane były ze skrajnym wcześniactwem, niewydolnością krążeniowo – 
oddechową, Apgar 1 pkt. W obu przypadkach pobrano wycinki serca, płuc i nerek, sporządzono protokoły sekcyjne 
o numerach – odpowiednio – 43/14 i 115/14.  
10 Z dnia 10 października 2014 r., zwanego dalej: „Regulaminem Organizacyjnym”. 
11 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096, zwanej dalej: „Ustawą o NIK”. 
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W badanym okresie zagadnienia związane z opieką okołoporodową poddane 
zostały kontrolom zewnętrznym, przeprowadzonym: 

− w 2013 roku - przez Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 
w Katowicach12 w zakresie realizacji umowy zawartej z NFZ, przez Konsultanta 
Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego - 
pod kątem oceny zasobów kadrowych położnych oraz przez Śląskiego 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego13 w zakresie bieżącego 
stanu higieniczno-sanitarnego (w oddziałach Położniczym i Noworodkowym);  

− w 2014 roku przez Wojewódzkiego Konsultanta w dziedzinie neonatologii, 
w zakresie postępowania przedporodowego oraz w trakcie porodu dzieci 
urodzonych z wynikiem 4 i poniżej w skali Apgar; (w oddziałach Położniczo – 
Ginekologicznym i Noworodkowym); 

− w 2015 roku przez ŚPWIS, w zakresie szczepień noworodków (w Oddziale 
Noworodkowym) i stanu sanitarnego (w Oddziale Położniczym).  

Kontrole te nie wykazały nieprawidłowości w zakresie realizacji świadczeń 
związanych z opieką okołoporodową. 

 (dowód: akta kontroli, str. 12)   

W strukturze organizacyjnej Szpitala funkcjonował Zespół do spraw Zakażeń 
Szpitalnych oraz samodzielne stanowisko Pielęgniarki Epidemiologicznej14, 
do których zadań należało między innymi opracowywanie standardów 
i szczegółowych procedur postępowania personelu w zakresie zakażeń szpitalnych. 
Standardy te zostały określone zarządzeniem Dyrektora Szpitala z dnia 18 marca 
2015 r. w sprawie wprowadzenia Pakietu nr 1 dotyczącego zakażeń szpitalnych15, 
określającym sposób postępowania w przypadku wystąpienia zakażenia 
szpitalnego16. 
Z Centralnego Rejestru Zakażeń Szpitalnych wynika, iż w okresie objętym kontrolą 
rozpoznano i zarejestrowano w Oddziale Położniczym cztery zakażenia  
miejsc operacyjnych, w tym: dwa w 2013 r. oraz po jednym w latach 2014-2015  
(do 31 października). W Oddziale Noworodków z Pododdziałem Patologii 
Noworodka17 w 2013 roku nie doszło do żadnego zakażenia szpitalnego, w 2014 r. 
rozpoznano jedno zakażenie krwi pierwotne, a w 2015 roku jedno zakażenie skóry  
i tkanki podskórnej. Informacje dotyczące powyższych zakażeń były przekazywane 
w raportach okresowych do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Zawierciu.  
W badanym okresie na oddziałach Położniczym i Noworodków nie doszło do 
zakażeń wewnątrzszpitalnych o charakterze epidemiologicznym.  

(dowód: akta kontroli, str. 13 – 26)   

1.2.  Zapewnienie odpowiedniej liczby wykwalifikowanych lekarzy, położnych 
i pielęgniarek w Oddziale Położniczym 

W Oddziale Położniczym zapewniono personel medyczny w liczbie wymaganej 
załącznikiem nr 3 do rozporządzeń Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r.18 

                                                      
12 Zwany dalej „NFZ”.  
13 Zwanego dalej „ŚPIWS”.  
14 Na podstawie § 14 pkt IV.1 Regulaminu Organizacyjnego. 
15 Zarządzenie Nr 17/2015 wprowadzone w ramach przyjęcia standardów akredytacyjnych Centrum Monitorowania Jakości 
w Krakowie w ramach grupy standardów, w tym Kontrola Zakażeń KZ 2.1. Kryteria rozpoznawania zakażeń. 
16 Wcześniej w tym zakresie obowiązywało zarządzenie Nr 50/2013 Dyrektora Szpitala z dnia 13 września 2013 r. w sprawie 
wprowadzenia zaktualizowanych procedur i instrukcji w zakresie zapobiegania zakażeniom szpitalnym i ich zwalczaniu 
w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu oraz zarządzenie Nr 29/2010 z dnia 26 maja 2010 r.    
17 Zwanym dalej: „Oddziałem Noworodków”. 
18 Dz. U. z 2013 r., poz. 1082 ze zm.  
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i 22 listopada 2013 r.19 w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia 
szpitalnego dla I poziomu referencyjności oraz zgodnie z załącznikami (Zasoby)  
do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne20, zawartych 
w latach 2013 – 2015 z NFZ.  

W okresie objętym kontrolą w Oddziale Położniczym zatrudniano dziewięciu lekarzy 
ze specjalizacją położnictwo i ginekologia, w tym trzech na poziomie II stopnia 
specjalizacji. Na podstawie umowy o pracę zatrudniono siedmiu lekarzy, a w oparciu 
o umowę cywilnoprawną dwóch lekarzy, ze specjalizacją położnictwo i ginekologia 
I stopnia. Szpital zatrudniał także jedenastu lekarzy ze specjalizacją anestezjologia 
i intensywna terapia (II stopień) i jednego ze specjalizacją anestezjologia 
i reanimacja (II stopień). Szpital zapewniał stałą obecność w lokalizacji dwóch 
lekarzy anestezjologów. 

(dowód: akta kontroli, str. 27 – 28)  

Na podstawie dokumentacji czasu pracy (listy dyżurów lekarskich, listy obecności) 
z lipca i sierpnia lat 2013-2015 stwierdzono, że organizacja czasu pracy lekarzy 
pracujących w Oddziale Położniczym była zgodna z art. 93 ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej21. Kontrola ww. dokumentacji wykazała, 
że lekarze udzielali w tym okresie świadczeń zdrowotnych (z uwzględnieniem 
dyżurów) w wymiarze czasu pracy nieprzekraczającym 24 godzin. 

(dowód: akta kontroli, str. 29 – 77)  

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, zarządzeniem z dnia 
31 marca 2014 r.22 Dyrektor Szpitala ustalił minimalne normy zatrudnienia 
pielęgniarek i położnych, w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia  
28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia 
pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami23. 
Dla Oddziału Położniczego normę tę określono w wymiarze 20 pełnych etatów. 
Faktyczny stan zatrudnienia położnych na tym oddziale (położna oddziałowa 
i starsze położne) wynosił: 29 w 2013 roku, 28 w 2014 roku i 27 w 2015 roku.  

(dowód: akta kontroli, str.78 – 82) 

Personel Oddziału Położniczego został przeszkolony w zakresie Standardów opieki 
okołoporodowej. W styczniu 2013 roku Zastępca Kierownika Oddziału Położniczo–
Ginekologicznego wzięła udział w spotkaniu zorganizowanym przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach, poświęconym Standardom 
opieki okołoporodowej. Ponadto szkolenia zewnętrzne, obejmujące m.in. tematykę 
związaną ze stosowaniem Standardów, odbyło w okresie objętym kontrolą 
11 lekarzy Oddziału24. 

Tematyka związana ze stosowaniem Standardów opieki okołoporodowej była 
również przedmiotem nw. szkoleń zewnętrznych odbytych przez położne: 

− Szkoła Rodzenia (kurs) – trzy położne; 
− Poród w wodzie – trzy położne; 
− Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – pięć położnych; 
− Poradnia laktacyjna – cztery położne; 

                                                      
19 Dz. U. z 2013 r., poz. 1520 ze zm., zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie świadczeń”.  
20 Umowy wraz z aneksami: Nr 125/100597/03/1/2013 z 8 stycznia 2013 r., Nr 125/100597/03/1/2014 z 20 stycznia 2014 r. 
Nr 125/100597/03/ 1/2015 z 22 stycznia 2015 r. (dowód: akta kontroli, str. 430 – 616).  
21 Dz. U. z 2015 r. poz. 618, ze zm.. zwana dalej „ustawą o działalności leczniczej”. 
22 Zarządzenie Nr 16/2014 Dyrektora Szpitala Powiatowego w Zawiercia w sprawie wyliczenia minimalnych norm zatrudnienia 
pielęgniarek i położnych.   
23 Dz. U. 2012, poz. 1545. 
24 Szkolenia w ramach Europejskiego Programu Edukacyjnego. 
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− Poród w pozycjach wertykalnych – jedna położna; 
− Szczepienia ochronne noworodków – cztery położne. 

Ponadto Położna Oddziałowa ukończyła studia magisterskie o specjalizacji 
położnictwo (2013 r.) oraz specjalizację pielęgniarstwo położnicze (2015 r.) 
W wyjaśnieniach Położna Oddziałowa podała, że Standardy opieki okołoporodowej 
znajdowały się w zakresie programowym tych studiów.   

(dowód: akta kontroli, str. 83 – 92) 

Kierownik Oddziału wyjaśniła między innymi, że: „W Oddziale Położniczo –
Ginekologicznym prowadzone są szkolenia wewnątrzoddziałowe organizowane raz 
w miesiącu, przypominające standardy postępowania opieki okołoporodowej oraz 
inne zaplanowane tematy szkoleniowe”25. 

(dowód: akta kontroli, str. 93 – 99)   

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

Szpital spełniał warunki określone w załączniku nr 3 do rozporządzeń w sprawie 
świadczeń dla oddziału położniczego o I stopniu referencyjności. Zapewniono 
całodobową opiekę lekarską we wszystkie dni tygodnia, stosownie do wymogów dla 
tego poziomu referencyjności. Oddział Położniczy był wyposażony w: kolposkop, 
aparaty KTG i kardiomonitory, które posiadały dokumenty potwierdzające wykonanie 
aktualnych przeglądów technicznych. Pacjentkom zapewniono ciągłe badanie  
KTG (przed i w trakcie porodu) oraz dostęp do badań histopatologicznych 
śródoperacyjnych.  

Oddział Położniczy spełniał wymagania dotyczące dostępu do lóżek, wyposażenia 
w urządzenia sanitarne, sposobu urządzenia pokojów łóżkowych w oddziale 
położnictwa, określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 
2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą26. 
W skład Oddziału Położniczego wchodziły: Izba Przyjęć, Zespół Porodowy 
z wyodrębnioną salą cięć cesarskich i dwie sale porodowe.  

Pacjentki zgłaszające się do porodu miały łatwy dostęp do Izby Przyjęć, 
z podjazdem pod drzwi, bez barier ograniczających dostęp27.  

Zespół porodowy składał się z jednej sali porodowej jednostanowiskowej 
przeznaczonej do porodów rodzinnych oraz sali porodowej z trzema stanowiskami 
podzielonej na boksy ze ścianami do sufitu. Sale oświetlone były górnym światłem 
z czujnikami ruchu. Personel wchodził do zespołu przez śluzę umywalkowo-
fartuchową. Pomieszczenia te wyposażone były w trzy łóżka starego typu i fotel 
porodowy nowego typu, umożliwiający poród w pozycji siedzącej. Stanowiska 
porodowe były odgrodzone przed dostępem osób niepowołanych, także 
od zbędnego personelu medycznego, a okna zasłonięte były folią. W zespole 
porodowym były dostępne sprzęty ułatwiające rodzącej aktywność, takie jak: piłki, 
worek sako, wanna, prysznic, krzesełko porodowe. 

Oddział Położniczy spełniał również wymagania ogólnoprzestrzenne określone 
w ww. rozporządzeniu dotyczące dostępu do łóżek, wyposażenia w urządzenia 
sanitarne i sposobu urządzenia pokojów łóżkowych. Łóżka w pokojach łóżkowych 
                                                      
25 W tym: szkolenie Standardy postępowania z zakresu opieki okołoporodowej przeprowadzone w sierpniu 2015 r., w którym 
wzięło udział 15 położnych; szkolenie Przypomnienie procedur, wprowadzenie procedury pobierania krwi z tętnicy 
pępowinowej na badania gazometryczne przeprowadzone w dniu 21 września 2015 r., w którym wzięło udział 16 położnych. 
26 Dz.U. z 2012 r. poz. 739. 
27 W chwili oględzin Izba przyjęć była w trakcie remontu i pacjentki do porodu przyjmowane były w gabinecie, w Oddziale 
Położniczym.  
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były dostępne z trzech stron, a odstępy między nimi umożliwiały swobodny dostęp 
do pacjentek. Szerokość pokoi umożliwiała wyprowadzenie łóżka. Pokoje łóżkowe 
wyposażone były w umywalki z ciepłą i zimną wodą, dozowniki z mydłem w płynie 
oraz pojemniki z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemniki na zużyte ręczniki. 
Pokoje te były urządzone w systemie „matka z dzieckiem” dla maksymalnie  
dwóch matek i dwóch noworodków, z możliwością wstawienia trzeciego łóżeczka 
dla noworodka oraz wyposażone w zespół urządzeń umożliwiających mycie 
i pielęgnację noworodka. 

Ponadto zapewnione były warunki intymności, poszanowania godności kobiet, 
pacjentki miały bowiem możliwość w sposób nieskrępowany przebrać się, a sale 
porodowe i gabinety zabiegowe były tak zorganizowane, że podczas otwarcia drzwi 
pacjentka nie była widoczna.  

Personel medyczny posiadał czytelne identyfikatory z imieniem, nazwiskiem 
i zajmowanym stanowiskiem. 

(dowód: akta kontroli str. 100 – 104) 

1.4. Zorganizowanie udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej 

Zasady przekazywania pacjentów do innego szpitala (w tym także pacjentek 
z Oddziału Położniczego) określone zostały w Regulaminie Organizacyjnym 
(§ 9 ust. 2, § 41 ust. 3 i § 43 ust. 5). W związku z porodem do innego szpitala 
przekazano trzy ciężarne w 2013 roku, dwie w 2014 roku i jedną w 2015 roku. 
Kierownik Oddziału Położniczego stwierdziła w wyjaśnieniach, że nie było 
problemów w tym zakresie. W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przypadki 
przyjęcia pacjentek z innego szpitala, w związku z porodem.  

 Z dniem 30 maja 2015 r. wprowadzono odrębną procedurę Plan opieki nad 
noworodkiem przygotowanym do transportu do ośrodka o wyższym stopniu 
referencyjnym.28 Kierownik Oddziału Noworodków podała w wyjaśnieniach, że nie 
było problemów w tym zakresie.  

W zakresie opieki okołoporodowej w Szpitalu obowiązywały procedury (instrukcje), 
wprowadzone zarządzeniami Dyrektora Szpitala29, dotyczące między innymi:  

− przyjęcia pacjentki na Oddział Położniczy; 
− przyjęcia ciężarnej do porodu; 
− przyjęcia na Oddział Położniczy pacjentki zakwalifikowanej do porodu 

fizjologicznego; 
− opieki nad pacjentkami na sali porodowej; 
− postępowania z noworodkiem po urodzeniu na Sali porodowej; 
− postępowania z noworodkiem po urodzeniu w Oddziale Położniczym; 
− postępowania w stanach zagrożenia życia; 
− postępowania przy kąpieli noworodka; 
− planu opieki nad noworodkiem przygotowywanym do transportu do ośrodka 

o wyższym stopniu referencyjności; 
− planu opieki nad noworodkiem poddanym fototerapii; 
− planu opieki nad noworodkiem wymagającym wspomagania oddechowego; 
− planu opieki nad noworodkiem w inkubatorze na tlenoterapii biernej; 
− mycia i dezynfekcji inkubatorów; 
                                                      
28 W ramach standardów akredytacyjnych Centrum Monitoringu Jakości w Krakowie. 
29 Nr 81/2014 z dnia 19 listopada 2014 r. i Nr 16/2015 z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia standardów 
akredytacyjnych Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie; Nr 1/2015 z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania procedury w przypadku dziecka martwo urodzonego; Nr 43/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie 
wprowadzenia procedury pobierania krwi z tętnicy pępowinowej na badania gazometryczne w Oddziale Noworodków. 
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− szczepień ochronnych noworodków; 
− opieki nad kobietą w okresie połogu w Oddziale Położniczym; 
− pobierania krwi na badania przesiewowe noworodków w kierunku 

Fenyloketonurii, hypotyreozy, mukowiscytozy; 
− pobierania krwi z tętnicy pępowinowej na badanie gazometryczne; 
− wykonywania badań przesiewowych słuchu u noworodka; 
− zamawiania i dostarczania mleka na Oddział Noworodków; 
− przygotowania mleka w płynie; 
− postępowania w przypadku dziecka martwo urodzonego; 
− dotyczących praw pacjenta; 
− oceny ryzyka związanego z zabiegiem i znieczuleniem. 

(dowód: akta kontroli str. 105 – 136 i 142 – 165) 

Ponadto w Oddziale Położniczym obowiązywały, wprowadzone w dniu 1 listopada 
2012 roku przez Kierownika Oddziału, standardy: przyjęcia ciężarnej do porodu, 
opieki nad pacjentką na sali porodowej, opieki nad kobietą w okresie połogu, 
postępowania z noworodkiem po urodzeniu w Oddziale Położniczym oraz Plan 
porodu fizjologicznego, przeznaczony dla ciężarnych, które nie posiadały własnego 
planu.  

(dowód: akta kontroli str. 137 – 141)) 

Na podstawie § 16 pkt 2.9. Regulaminu Organizacyjnego w strukturze Szpitala 
funkcjonowało Samodzielne Stanowisko Psychologa. W okresie objętym kontrolą 
zatrudniano jednego psychologa w wymiarze jednego etatu oraz jednego na 
podstawie umowy zlecenia. Do ich obowiązków należała między innymi praca 
terapeutyczna z pacjentami wymagającymi szczególnego wsparcia, w tym także 
z pacjentkami przygotowywanymi do porodu oraz w przypadkach wystąpienia 
depresji poporodowej.  

Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku 
Praw Pacjenta30, w Oddziale Położniczym umożliwiano pacjentkom korzystanie 
z dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. Kierownik Oddziału Położniczego wyjaśniła, 
że w okresie objętym kontrolą pacjentki nie korzystały z takiej opieki, skutkującej 
kosztami poniesionymi przez Szpital. 

(dowód: akta kontroli, str. 166 – 169) 

1.5.  Sytuacja finansowa Szpitala oraz Oddziału Położniczego 

Przychody ogółem Szpitala w latach 2013 – 2014 wzrastały i wynosiły: 48 958 tys. zł 
(w 2013 r.), 50 117 tys. zł (w 2014 r.), natomiast do 30 września 2015 r. wyniosły 
36 057 tys. zł. Koszty placówki były niższe i wynosiły odpowiednio: 46 955 tys. zł, 
47 986 tys. zł i 36 101 tys. zł. Wynik finansowy Szpitala na koniec lat 2013 i 2014 był 
dodatni i wynosił odpowiednio: 2 003 tys. zł, 2 130 tys. zł, a do dnia 30 września 
2015 roku był ujemny i wyniósł minus 44 tys. zł. Wartość zakontraktowanych 
świadczeń medycznych ze ŚOW NFZ w analogicznym okresie wynosiła 
odpowiednio: 46 063 tys. zł, 47 573 tys. zł i 34 052 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 170 – 171) 

Liczba wykonanych świadczeń medycznych w zakresie położnictwo i ginekologia - 
hospitalizacja (kod 03.4450.040.02) oraz położnictwo i ginekologia - hospitalizacja 
(kod 03.4450.240.02) wynosiła: 58 154 pkt., tj. 3 024 tys. zł w 2013 r.; 49 104 pkt., 

                                                      
30 Dz. U. z 2012, poz. 159, ze zm. 
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tj. 2 553 tys. zł w 2014 r. oraz 57 267 pkt, tj. 2 057 tys. zł (według stanu na koniec 
września 2015 r.)  

Cena jednostki rozliczeniowej z NFZ (tj. punktu) nie ulegała w badanym okresie 
zmianie i wynosiła 52,00 zł za pkt rozliczeniowy. 

 (dowód: akta kontroli str. 172 – 178) 

Za lata 2013 i 2014 Szpital sporządzał kalkulację kosztów porodów fizjologicznych 
i cięć cesarskich z uwzględnieniem nakładów osobowych i materiałowych.  

Na podstawie szacunkowej wyceny kosztów porodu fizjologicznego i porodu 
rozwiązanego cięciem cesarskim sporządzonej przez Główną Księgową Szpitala za 
okres od 1 stycznia do 30 września 2015 roku ustalono, że koszt jednego porodu 
fizjologicznego (przy uwzględnieniu wynagrodzenia personelu Oddziału, zużytych 
materiałów i leków, wykonanych badań oraz kosztów działalności Oddziału 
Położniczego) wyniósł 2 598,18 zł. Był on wyższy od kosztów ustalonych przez NFZ 
(1.820 zł) o 778,18 zł.  

Koszty porodu przez cesarskie cięcie, (uwzględniające elementy wymienione  
przy szacowaniu kosztów porodu fizjologicznego oraz dodatkowo koszty leków 
i materiałów wykorzystanych przy znieczuleniu i wykonaniu cięcia cesarskiego,  
jak też płace personelu bloku operacyjnego) wyniosły w tym okresie 3 047,27 zł  
i były wyższe od ustalonych przez NFZ (1.820 zł) o 1 227,27 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 179 – 192) 

1.6. Pobieranie opłat od ubezpieczonych pacjentek 

W okresie objętym kontrolą Szpital nie pobierał opłat od ubezpieczonych pacjentek 
za świadczenia gwarantowane, objęte kontraktem zawartym z NFZ oraz z tytułu 
dopłat za wyższy standard świadczeń zdrowotnych udzielanych w Oddziale 
Położniczym. 

(dowód: akta kontroli, str. 168) 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

 

2. Przestrzeganie standardów opieki okołoporodowej i praw 
pacjenta  

2.1. Analiza rejestru skarg Szpitala wykazała, że w okresie objętym kontrolą  
nie wpłynęły skargi na działalność zarówno Oddziału Położniczego, jak i Oddziału 
Noworodków. Natomiast w rejestrze roszczeń figurowały w tym okresie 4 sprawy, 
które do dnia zakończenia kontroli nadal były w toku.   

(dowód: akta kontroli, str. 193 – 201) 

W latach 2010 – 2015 (do 30 września) wskaźnik porodów zakończonych cesarskim 
cięciem wzrastał i wynosił odpowiednio: 35,2%, 34,6%, 42%, 44,1%, 41,6% i 51,5%. 
Był znacznie wyższy niż zalecany przez WHO (15%) oraz od 2012 roku wyższy  
od średniego krajowego (39%). Kierownik Oddziału Położniczego wyjaśniła: „Wzrost 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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liczby pacjentek rodzących przez c.c. wynika moim zdaniem ze zwiększonej liczby 
pacjentek z rozpoznaniem: stan po c.c.; nie mamy wpływu na wskazania 
pozapołożnicze (okulistyczne, neurologiczne, ortopedyczne, psychiatryczne). 
Ponadto pacjentki przewidziane do c.c. planowego częściej niż kiedyś wybierają 
nasz Oddział. W sytuacji wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości podczas porodu 
siłami natury, decyzja o c.c. podejmowana jest niezwłocznie, aby uniknąć ryzyka 
powikłań.”  

(dowód: akta kontroli, str. 6 i 166) 

W toku kontroli poddano szczegółowej analizie dokumentację medyczną 100 losowo 
wybranych pacjentek31, w tym: 50 pacjentek, które odbyły poród fizjologiczny  
i 50, u których rozwiązanie nastąpiło w wyniku cięcia cesarskiego.   

Bez interwencji medycznej odbyło się dziewięć porodów fizjologicznych (tj. 18% 
spośród objętych analizą). W trakcie pozostałych porodów 36 pacjentkom (72%) 
nacięto krocze, 19 (38%) podano Oxytocynę w celu wywołania porodu, a dwóm 
pacjentkom przebito pęcherz płodowy. W żadnym przypadku nie zastosowano 
znieczulenia dolędźwiowego. Kierownik Oddziału Położniczego wyjaśniła, że: 
„W ostatnich latach zaostrzone zostały kryteria tzw. patologii ciąży, w szczególności 
w związku z cukrzycą ciężarnej, nadciśnieniem indukowanym ciążą, infekcjami 
w przebiegu ciąży. Część pacjentek z tzw. „małą patologią ciąży” rodzi w naszym 
Oddziale. Ze względu na te patologie należy indukować poród wcześniej. W związku 
z powyższym częściej stosujemy Oxytocynę. Przed Oxytocyną staramy się 
stosować inne metody przygotowujące pacjentką do porodu siłami natury, np.: wlew, 
środki rozkurczowe, ruch, kąpiel. Ilość nacięć krocza wynika z chęci uniknięcia 
powikłania w postaci pęknięcia krocza i jest analizowane przy każdym porodzie. 
Ponadto pacjentki wyrażają zgodą po uświadomieniu im możliwych powikłań.” 
W sprawie nie stosowania znieczulenia dolędźwiowego przy porodach 
fizjologicznych, Kierownik Oddziału podała, że: „Z uwagi na prowadzony nadal 
remont Oddziału został przesunięty termin dostępności znieczuleń refundowanych 
przez NFZ.”  

(dowód: akta kontroli, str. 166 – 169 i 202 – 203) 

Spośród 50 zbadanych dokumentacji cięć cesarskich 43, tj. 86% stanowiły zabiegi 
planowane, w tym 18 z uwagi na tzw. Stan po cięciu cesarskim. W dokumentacji 
medycznej, jako główne przyczyny wykonania nieplanowanego cesarskiego cięcia 
odnotowano: konieczność ratowania życia matki lub dziecka oraz zanik akcji 
porodowej, mimo zastosowania innych metod (np. Oxytocyna). W pięciu 
przypadkach zastosowano znieczulenie ogólne, w pozostałych (45) dolędźwiowe. 
W żadnej dokumentacji planowanych cięć cesarskich nie było planu porodu. 
Zdaniem Kierownika Oddziału w tych przypadkach nie jest on wymagany, bowiem 
większość elementów tego planu nie ma zastosowania przy tej formie porodu. 

(dowód: akta kontroli, str. 309 – 310)     

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 (przy przyjęciu do Szpitala) oraz dodatkowo na cesarskie 
cięcie (na sali porodowej). Wykonano czynności obejmujące I etap porodu, 
wymagane w części VIII Standardów opieki okołoporodowej, w tym: wypełnienie 
karty obserwacji porodu, wysłuchanie i ocena czynności serca płodu, zebranie 
wywiadu ogólnego i ginekologicznego, analiza przebiegu obecnej ciąży, 

                                                      
31 Spośród pacjentek, które odbyły poród w Oddziale Ginekologicznym w latach 2013-2015 (do 30 września).  
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sprawdzenie grupy krwi pacjentki, ocena wyników badań laboratoryjnych, 
przeprowadzenie badania położniczego z oceną zaawansowania porodu, ocena 
czynności skurczowych macicy i ciągłości pęcherza płodowego, analiza proporcji 
między płodem a macicą matki, ocena przygotowania do porodu oraz aktywnego 
w nim uczestnictwa. Udokumentowano także wykonanie czynności wchodzących 
w II etap porodu (część IX Standardów) i III etap porodu (część X Standardów), 
poza położeniem noworodka bezpośrednio na brzuchu matki (w 9 dokumentacjach, 
w tym w 4 przypadkach uzasadniono to stanem zdrowia dziecka, a w 2 matki)  
oraz informacja o obserwacji przebiegu kontaktu matki i dziecka „skóra do skóry”  
(w 17 dokumentacjach, w tym w 6 przypadkach uzasadniono to stanem zdrowia 
dziecka i matki – jw.). W dokumentacjach odnotowano także czynności obejmujące 
IV etap porodu, wymagane w części XI Standardów oprócz braku adnotacji 
o przeprowadzeniu instruktażu w zakresie prawidłowego przystawiania dziecka 
do piersi (21 dokumentacji). 

(dowód: akta kontroli, str. 305 – 308 i 411 – 415)        

W żadnym ze zbadanych przypadków nie podawano mleka modyfikowanego 
noworodkom w Oddziale Położniczym. Spośród 50 noworodków urodzonych przez 
matki, których dokumentacja porodu fizjologicznego była objęta badaniem, 42 (84%) 
były dokarmiane mlekiem modyfikowanym, na zlecenie lekarza, w Oddziale 
Noworodkowym. W 37 (88%) przypadkach powodem dokarmiania był niedobór 
mleka matki, w dwóch tlenoterapia noworodka. Przyczyny dokarmiania trojga 
pozostałych noworodków to: odmowa karmienia przez matkę, brak wyników HBS 
matki oraz podawanie leków matce. W badanym okresie Oddział Noworodków 
nie dysponował mlekiem z „banku mleka kobiecego”32. 

 (dowód: akta kontroli, str. 416 – 422)    

2.2. W celu pogłębienia oceny stosowania standardów opieki okołoporodowej 
o opinie pacjentek, wysłano 300 ankiet do kobiet rodzących w Szpitalu w latach 
2013, 2014 i 2015 (do 30 października).  

Spośród 200 wylosowanych pacjentek Oddziału Położniczego rodzących 
fizjologicznie, wypełnione ankiety nadesłały 33 osoby, tj. 16,5%. Większość 
ankietowanych oceniła, jako bardzo dobre lub dobre (87,8%) zarówno umiejętności 
zawodowe personelu, jak i sposób informowania o stanie zdrowia matki i dziecka 
oraz sposób traktowania ich przez personel Szpitala. Odpowiedzi negatywne 
przekraczające 50% dotyczyły:  

a) braku propozycji skorzystania z kąpieli w wannie (91%) lub pod prysznicem 
(79%), w celu ulżenia bólom w okresie skurczów porodowych; 

b) braku możliwości wyboru miejsca porodu (76%); 
c) braku możliwości wyboru pozycji do porodu (76%); 
d) nieobecności rodzącej przy ocenie stanu noworodka (64%). 

Ponadto spośród 29 kobiet (88%), które potwierdziły kontakt z dzieckiem „skóra 
do skóry”, aż 24, tj. 72% określiła czas tego kontaktu poniżej 30 minut. 

(dowód: akta kontroli, str. 617 – 623)    

Odnosząc się do wyników przeprowadzonych ankiet Kierownik Oddziału 
Położniczego podała miedzy innymi, że: „…część pacjentek ma problemy ze 
zrozumieniem, interpretacją poszczególnych pytań ankiet. (Np.: korzystanie z wanny 
lub prysznica podczas I okresu porodu, nie uważają jako kąpiel w czasie porodu. 
Łóżko porodowe ma możliwość regulacji do pozycji siedzącej, w której większość 

                                                      
32 W Oddziale Noworodków wykorzystano mleko modyfikowane o wartości: 839,66 zł w 2013 roku, 729,17 zł w 2014 roku 
i 836,76 zł w 2015 roku. 



 

12 

porodów się odbywa, na życzenie pacjentek.” Potwierdzając, że kontakt matki 
z noworodkiem „skóra do skóry” trwa zazwyczaj do 30 minut, Położna Oddziałowa 
stwierdziła, że: „O długości czasu „skóra do skóry” najczęściej decyduje rodząca 
i personel medyczny Oddziału Noworodkowego.” 

(dowód: akta kontroli, str. 168)  

Ze stu ankiet wysłanych do pacjentek rodzących w badanym okresie przy 
zastosowaniu cesarskiego cięcia, odpowiedzi nadesłało 10 kobiet. Większość 
ankietowanych oceniła jako bardzo dobre lub dobre (90%) zarówno umiejętności 
zawodowe personelu, jak i sposób informowania o stanie zdrowia matki i dziecka 
oraz sposób traktowania ich przez personel Szpitala.).  

 (dowód: akta kontroli str. 624 – 630) 

W sprawie występowania problemów i barier, w stosowaniu Standardów opieki 
okołoporodowej Kierownik Oddziału Położniczego podała, że: „Trudności 
w stosowaniu standardów w 100% wynikają ze stale wzrastającej liczby ciąż 
i porodów patologicznych. Ponadto do tej pory zrealizowaliśmy tylko część  
planów remontowych Oddziału, dotyczących dostosowania warunków obiektu do 
standardów. Myślę, że po zakończeniu remontu realizacja standardów będzie 
w pełni możliwa.”  Natomiast Kierownik Oddziału Noworodków wyraziła pogląd, 
iż nie ma problemów i barier w stosowaniu Standardów opieki okołoporodowej 
w zakresie realizowanym przez ten oddział. 

(dowód: akta kontroli, str. 168 i 423) 

Podczas oględzin na terenie Oddziału położniczego nie było materiałów 
promujących sztuczne mleko oraz akcesoriów do jego podawania. Kobiety, które 
urodziły dziecko otrzymywały w Oddziale Położniczym bezpłatny zestaw 
edukacyjny, w skład którego wchodził poradnik Pierwszy rok razem oraz próbki 
i materiały informacyjne dotyczące produktów dla matki i dziecka33. 

(dowód: akta kontroli, str. 104 i 424 – 425) 

 

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

W części dokumentacji medycznej pacjentek, które odbyły poród fizjologiczny nie 
zostały odnotowane czynności, których wykonanie i udokumentowanie zostało 
określone w Standardach opieki okołoporodowej, tj.: 

− instruktaż w zakresie prawidłowego przystawiania do piersi i pomocy  
w karmieniu piersią oraz przekazanie informacji nt. zasad postępowania  
w laktacji w pierwszej dobie połogu, wymaganego standardem XI ust. 2 pkt 5 
(21 dokumentacji); 

− obserwacja przebiegu kontaktu matki i dziecka „skóra do skóry”, 
wymaganego standardem X ust. 3 pkt 6 (11 dokumentacji); 

− położenie noworodka bezpośrednio na brzuchu matki, mimo dobrego stanu 
matki i noworodka, wymaganego standardem IX ust. 4 pkt 9 (osiem 
dokumentacji);  

− ocena położenia płodu, wymaganego standardem VIII ust. 2 pkt 2 lit. f (jeden 
przypadek). 

                                                      
33 Porozumienie o współpracy z dnia 1 lipca 2015 r. 
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Z wyjaśnień Kierownika Oddziału Położniczego wynika, że wyżej wymienione braki 
w dokumentacji wystąpiły w przeważającej większości z powodu przeoczenia 
odnotowania czynności, gdyż podczas porodu stosowane są zawsze te same, ściśle 
określone procedury. 

(dowód: akta kontroli, str. 166 – 169)    
 

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

 

IV. Wnioski 

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

dokumentowanie wszystkich czynności wykonywanych przy porodzie 
zgodnie z 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. 

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 2015 r.  

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler 
 

 

Marian Dłucik 
Główny specjalista  

kontroli państwowej 
 

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