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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 

Kontroler 1. Beata Olejnik, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 98084 
z dnia 16 listopada 2015 r.  

[dowód: akta kontroli str. 1-2] 

 

Jednostka   
kontrolowana 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie,  al. Wolności 29 

42-300 Myszków1 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Khalid Hagar, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Myszkowie2 

[dowód: akta kontroli str. 28-29;1114] 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości3 
działalność Szpitala w zakresie opieki okołoporodowej w oddziale położniczym, 
w latach 2013-2015 (do 30 września).  

Oddział Ginekologiczno-Położniczy4 był wyposażony w wymagany sprzęt  
i aparaturę medyczną. Pokoje łóżkowe urządzono w systemie „matka z dzieckiem” 
maksymalnie dla dwóch matek z dziećmi. Pacjentkom zapewniono godne warunki 
pobytu i możliwość korzystania z pomocy psychologa. Personel medyczny posiadał 
wymagane kwalifikacje. Świadczenia zdrowotne objęte umową z NFZ były udzielane 
nieodpłatnie pacjentkom ubezpieczonym.  

Z przeprowadzonych w toku kontroli badań ankietowych wynika, że respondentki 
wysoko oceniły personel Szpitala, w tym sposób informowania o stanie zdrowia 
matki i noworodka oraz sposób ich traktowania podczas porodu. Jednak w odczuciu 
niektórych ankietowanych, udzielane im podczas porodu wsparcie w stosowaniu 
niefarmakologicznych metod łagodzenia bólów porodowych było niewystarczające.  

Ustalone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczą przypadków niezgłoszenia 
w terminie Dyrektorowi Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu 
Zdrowia w Katowicach zmian personelu udzielającego świadczeń w Oddziale GP, 
pełnienia przez lekarzy Oddziału GP dyżurów trwających dłużej niż 24 godziny bez 
przerwy oraz nieodnotowania w dokumentacji medycznej pacjentek realizacji 

                                                      
1 W dalszej części SP ZOZ lub Szpital. 
2 Zatrudniony na stanowisku z dniem 1 października 2015 r. Do 30 września 2015 r. funkcję Dyrektora SP ZOZ pełnił Jacek 
Kret powołany na to stanowisko w dniu 24 sierpnia 2011 r. przez Zarząd Powiatu w Myszkowie. 
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 W dalszej części Oddział GP. 
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niektórych czynności, do których 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. Stwierdzona 
nieprawidłowość polegająca na usytuowaniu fotela ginekologicznego w sposób, 
który nie zapewniał pacjentkom przyjmowanym w Izbie Przyjęć Szpitala prawa  
do poszanowania ich intymności i godności przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, 
została usunięta w trakcie kontroli. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przygotowanie oddziału położniczego do udzielania 
świadczeń zdrowotnych 

1.1 Działalność oddziału położniczego  

W latach 2013 – 2015 (do 30 września) do Oddziału GP przyjęto łącznie 5.222 
pacjentki6. Oddział GP, posiadający I poziom referencyjności, dysponował trzema 
stanowiskami porodowymi, w tym jednym - przeznaczonym do porodów rodzinnych. 
W okresie objętym kontrolą przyjęto łącznie 1.901 porodów7, z tego 1.194 (62,8%) 
fizjologiczne8 i 7079 (37,2%) zakończonych cesarskim cięciem10. Łączna liczba 
noworodków żywo urodzonych, zarówno w porodach fizjologicznych, jak i poprzez 
CC, wyniosła 2.619 natomiast martwo urodzonych - siedem11. W tym samym czasie 
42 ciężarne pacjentki przekazano do szpitali o wyższym poziomie referencyjności.  
Dane z lat poprzedzających wejście w życie rozporządzenia ws. standardów  
nie odbiegały znacząco od wielkości z okresu objętego kontrolą. W latach  
2010 – 2012 do Oddziału GP przyjęto łącznie 5.064 pacjentki. Również wówczas 
Oddział GP posiadał trzy stanowiska porodowe, w tym jedno - przeznaczone  
do porodów rodzinnych. Przyjęto ogółem 1.944 porody12, z czego 1.299 (66,8%) 
fizjologicznych13 i 645 (33,2%) zakończonych CC14. W ww. okresie urodziło się 
2.605 noworodków żywych i siedem martwych15. Do ośrodków o wyższym poziomie 
referencyjności przekazano 10 pacjentek16. 
W latach 2010 – 2015 (do dnia 30 września) do Oddziału GP nie przyjmowano 
rodzących z innych szpitali. Nie odnotowano w tym czasie zgonów kobiet w związku 
z porodem. Do odbioru porodów nie stosowano kleszczy i nie odnotowano 
stosowania vacuum. W Szpitalu nie prowadzono statystyk, dotyczących porodów 
rodzinnych. Ordynator Oddziału GP wyjaśnił, że poród rodzinny jest możliwy na 
każdym stanowisku porodowym, bez spełniania jakichkolwiek warunków, wystarczy 
jedynie wyrażenie chęci do odbycia takiego porodu przez rodzącą i osobę 
towarzyszącą. 

[dowód: akta kontroli str. 827-828; 840] 

                                                      
5 Dz. U. z 2012 r., poz. 1100 ze zm., zwane dalej rozporządzeniem ws. standardów. 
6 W Szpitalu nie prowadzono odrębnych statystyk dla pacjentek przyjmowanych na Oddział Ginekologiczny i oddzielnie 
da pacjentek przyjmowanych na Oddział Położniczy. 
7 Z czego: 702 w 2013 r., 672 w 2014 r. i do końca III kwartału 2015 r. – 527. 
8 Z czego: 473 w 2013 r., 396 w 2014 r. i do końca III kwartału 2015 r. – 325. 
9 Z czego: 229 w 2013 r., 276 w 2014 r. i do końca III kwartału 2015 r. – 202. 
10 Zwane dalej CC. 
11 Z czego noworodków martwo urodzonych w porodach fizjologicznych było sześć, a poprzez CC – jeden. 
12 Z czego: 645 w 2010 r., 649 w 2011 r. i 650 w 2012 r. 
13 Z czego: 420 w 2010 r., 441 w 2011 r. i 438 w 2012 r. 
14 Z czego: 225 w 2010 r., 208 w 2011 r. i 212 w 2012 r. 
15 Wszystkie urodzone w porodach fizjologicznych. 
16 Statystyki dotyczące liczby przekazanych pacjentek do ośrodków o wyższym poziomie referencyjności są prowadzone  
od 2012 r. 
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Oddział GP Szpitala w badanym okresie kontrolowano czterokrotnie17. Trzykrotnie 
kontrolę przeprowadził Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny18 
w zakresie oceny bieżącego stanu sanitarnego Oddziału GP19 i raz Śląski  
Urząd Wojewódzki na zlecenie Ministerstwa Zdrowia20, kontrolując postępowanie 
Szpitala przedporodowe oraz w trakcie porodu dzieci urodzonych z wynikiem 4  
i poniżej w  skali Apgar. Kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości w postępowaniu 
diagnostycznym i leczeniu okołoporodowym noworodków. 

[dowód: akta kontroli str. 774-826; 1029-1034] 

Szpital opracował i wdrożył w 2014 r. procedury i instrukcje epidemiologiczne21. 
W okresie objętym kontrolą w Oddziale GP nie doszło do zakażeń o charakterze 
epidemicznym, wymagających zgłoszenia Inspektorowi Sanitarnemu. Osiem 
zakażeń (tj. 9,9% z 81 stwierdzonych w Szpitalu, w latach 2013 – 2015), które 
wystąpiły w Oddziale GP, miało charakter endogenny. 

 [dowód: akta kontroli str. 761-826; 900-917;966] 

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

Szpital spełniał wymagania określone w Załącznikach nr 3 do rozporządzeń Ministra 
Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r.22 i 22 listopada 2013 r.23 w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego dla oddziału I poziomu 
referencyjności dotyczące liczby zatrudnionych lekarzy i organizacji udzielania 
świadczeń.  
Na podstawie badania list obecności i grafików dyżurów z lipca i sierpnia, z lat  
2013 - 2015 stwierdzono, że Szpital zapewniał pacjentkom Oddziału GP opiekę 
lekarską we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę oraz odpowiednią 
liczbę wykwalifikowanych lekarzy i położnych. W Oddziale GP zatrudniano: ośmiu 
lekarzy o specjalizacji ginekologia i położnictwo (na umowy o pracę, w łącznym 
wymiarze 4 etatów), w tym siedmiu również na kontraktach oraz położne (po 25 -  
w latach 2013 - 2014 r. i 26 w 2015 r.). Szpital zapewniał w godzinach ordynacji  
i dyżurów stały dostęp w lokalizacji do czterech lekarzy anestezjologów. 

[dowód: akta kontroli str. 214-759; 882; 1058-1080; 1103] 

Czas pracy lekarzy zatrudnionych w Oddziale GP wynikający z umów o pracę 
zawartych ze Szpitalem, nie przekraczał określonych w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej24 37 godzin i 55 minut tygodniowo. 

[dowód: akta kontroli str. 1058-1070] 

                                                      
17 W latach 2013 – 2015 Szpital kontrolowano 87 razy, z czego 22 kontrole przeprowadzono w 2013 r., 31 w 2014 r. i 34  
do końca III kwartału 2015 r. 
18 Zwany dalej ŚPWIS. 
19 Stwierdzone nieprawidłowości zostały przez Szpital usunięte w terminach określonych w Decyzjach ŚPWIS. 
20 W 2014 r.  
21 W tym 13 Procedur (utrzymania czystości – PE-01; postępowania z odpadami – PE-02; postępowania z bielizną szpitalną – 
PE-03; higieny rąk – PE-04; postępowania po ekspozycji zawodowej na krew i na inny potencjalnie infekcyjny materiał (IPM) 
mogący przenosić wirusy HBV, HCV, HIV – PE-05; postępowania z pacjentem zakażonym świerzbowcem – PE-06; 
przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego pod względem higienicznym na oddziale – PE-07; mycia i dezynfekcji 
narzędzi – PE-08; postępowania ze sprzętem do tlenoterapii – PE-09; postępowania z workiem samorozprężalnym Ambu – 
PE-10; postępowania w ognisku epidemicznym – PE – 11; postępowania w kuchenkach oddziałowych –PE-12; postępowania 
w przypadku kontaktu z pacjentem podejrzanym lub zakażonym wirusem Ebola – PE-13) i 10 Instrukcji postępowania 
(z preparatami szczepionkowymi na wypadek awarii urządzenia chłodniczego w Oddziale Neonatologii – IE-01; z preparatami 
szczepionkowymi na wypadek awarii urządzenia chłodniczego w Izbie Przyjęć – IE-02; w przypadku pacjenta zakażonego 
pałeczką Legionella – IE-03; z aparatem EKG – IE-04 i 05; ze słuchawkami lekarskimi, mankietem aparatu do mierzenia 
ciśnienia tętniczego krwi oraz termometrami – IE-06; instrukcję założenia kaniuli obwodowej – IE-07; instrukcję dekontaminacji 
urządzeń ssących – IE-08; postępowania w przypadku pacjentów skolonizowanych/zakażonych patogenem alarmowym – IE-
09; postępowania z łyżkami laryngologicznymi – IE-10). 
22 Dz. U. z 2013 r., poz. 1082 ze zm. 
23 Dz. U. z 2013 r., poz. 1520 ze zm., zwane dalej rozporządzeniem ws. świadczeń gwarantowanych. 
24 Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm., zwane dalej ustawą o działalności leczniczej. 
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Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, dyrektor Szpitala ustalił 
w 2014 r. 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 przedsiębiorcami25. Liczba etatów położnych w Oddziale 
GP (24,5) była większa od minimalnych norm ustalonych w ww. przepisach o 4,5 
etatu. Przyjęte w 2014 r. normy zatrudnienia obowiązywać będą w Oddziale GP  
do końca 2016 r. 

[dowód: akta kontroli str. 919-926; 961;1040-1057] 

Szpital zorganizował jedno szkolenie z zakresu opieki okołoporodowej26, w którym 
wzięło udział 21 położnych. Łączny wydatek, jaki Szpital poniósł z tego tytułu 
wyniósł 3 150 zł. Według wyjaśnień Ordynatora i Położnej Oddziałowej, pozostałą 
wiedzę medyczną związaną ze standardami opieki okołoporodowej personel 
uzyskiwał z przepisów powszechnie obowiązujących, wewnętrznych procedur 
postępowania przy porodzie, nabytego doświadczenia zawodowego, rekomendacji 
Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i zarządzeń NFZ w tym zakresie. 

[dowód: akta kontroli str. 156-163; 169-172; 836; 878; 941-959] 

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

Oddział GP spełniał warunki określone w rozporządzeniach ws. świadczeń 
gwarantowanych i w rozporządzeniu z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą27. Do Izby Przyjęć28, zlokalizowanej 
na parterze budynku Szpitala, prowadziło wejście bez barier architektonicznych i był 
możliwy bezpośredni podjazd samochodem. Pokój badań ginekologicznych 
pacjentek przyjmowanych do Oddziału GP znajdował się na parterze i był 
wyposażony w pomieszczenie sanitarno-higieniczne i prysznic, gdzie pacjentki 
mogły się wykąpać i przebrać. Część położnicza Oddziału GP i zespołu porodowego 
spełniały wymagania określone w pkt III i IV załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia. 
Zespół porodowy dysponował trzema łóżkami porodowymi umieszczonymi w dwóch 
jednostanowiskowych salach porodowych i jednym umieszczonym w pokoju 
przeznaczonym dla porodów rodzinnych. Sale porodowe posiadały bezpośredni 
dostęp do urządzeń ułatwiających poród, tj. do łazienki z prysznicami, wanny 
porodowej, piłek i worków sako. W skład zespołu porodowego wchodziła również 
odrębna sala do wykonywania cięć cesarskich, do której wejście prowadziło przez 
śluzę umywalkowo-fartuchową. Pokoje łóżkowe z łazienkami urządzono w systemie 
„matka z dzieckiem” maksymalnie dla dwóch matek z dziećmi, z możliwością 
wstawienia trzeciego łóżeczka i wyposażono w urządzenia umożliwiające mycie 
i pielęgnację noworodków. Pokój dla położnic i noworodków po porodach 
powikłanych znajdował się bezpośrednio obok dyżurki położnych oddziału, 
co umożliwiało obserwację bezpośrednią pacjentki i jej dziecka. Oddział posiadał 
laktatory oraz lodówkę do przechowywania mleka. 
Personel medyczny posiadał czytelne identyfikatory z imieniem, nazwiskiem 
i zajmowanym stanowiskiem. 

[dowód: akta kontroli str. 842-876] 

                                                      
25 Dz. U. z 2012 r., poz. 1545. 
26 Przeprowadzone od 11 maja do 5 lipca 2013 r. 
27 Dz. U. z 2012 r., poz. 739 dalej zwane Rozporządzeniem ws. wymagań dot. podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 
28 Zwana dalej IP. 
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Pacjentki Oddziału GP miały dostęp do różnych metod łagodzenia bólu. Ordynator 
Oddziału wyjaśnił, że stosowane są masaże części krzyżowych pleców, immersja 
wodna (pod prysznicem i w wannie porodowej), psychoterapia i muzykoterapia. 
Pacjentki są zachęcane do swobodnego chodzenia i przyjmowania w I fazie  
porodu pozycji łagodzących ból. Ponadto proponowane są leki rozkurczające  
oraz gaz rozweselający. Według Ordynatora, Szpital zapewnia pacjentkom 
możliwość odbycia porodów rodzinnych zawsze, kiedy tylko wyrażą taką chęć, bez 
dodatkowych wymagań i opłat.  

[dowód: akta kontroli str. 836-877; 887-890] 

1.4 Organizowanie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej 

W Oddziale GP wprowadzono rozwiązania organizacyjne zapewniające 
przestrzeganie standardów opieki okołoporodowej w postaci wewnętrznych 
procedur i instrukcji29. Sposób przekazywania pacjentów do innych Szpitali, w tym 
pacjentek Oddziału GP do szpitali o wyższym poziomie referencyjności,30 został 
określony w Regulaminie Organizacyjnym31. Położna Oddziałowa wyjaśniła, 
że przekazywanie pacjentek, wymagających opieki okołoporodowej do ośrodków 
o wyższym poziomie referencyjności odbywa się bez przeszkód. 

Ordynator Oddziału GP wyjaśnił, że w latach 2013-2015 we wszystkich przypadkach 
noworodków martwo urodzonych (siedmiu), ich zgon nastąpił przed przyjęciem 
pacjentek do Szpitala, wobec czego nie zostały one przekazane do Szpitali 
o wyższym poziomie referencyjności w celu odbycia porodu. Informacje o zgonach 
okołoporodowych w Szpitalu, oprócz dokładnej ich analizy w raportach lekarskich, 
były wysyłane do Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Położnictwa 
i Ginekologii. 

Szpital zapewniał pacjentkom Oddziału GP korzystanie z pomocy psychologicznej 
w sytuacjach wymagających takiej interwencji. Jak wyjaśniła Położna Oddziałowa, 
potrzebę konsultacji zgłasza się telefonicznie psychologowi zatrudnionemu 
w Przychodni32, a jej udzielenie jest odnotowywane w dokumentacji medycznej 
pacjentek. 

Szpital umożliwiał pacjentkom Oddziału GP korzystanie z opieki pielęgnacyjnej 
niepolegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o której mowa w art. 34 
ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta33. 
Dyrektor wyjaśnił, że nie zdarzyło się dotychczas, by pacjentce odmówiono zgody 
na korzystanie z dodatkowej pomocy osoby przez nią wskazanej, pod warunkiem, 
że osoba ta, sprawując dodatkową opiekę, nie narusza praw innych pacjentów oraz 
nie zakłóca pracy Oddziału. Dyrektor podał również, że pacjentki nie ponoszą z tego 
tytułu żadnych opłat, a wybór osoby sprawującej opiekę spośród położnych 
Oddziału GP jest możliwy pod warunkiem, że sprawowanie tej opieki nie ingeruje 
w ustalony grafik dyżurów. 

[dowód: akta kontroli str. 154; 156-213; 827;918;962; 979-983; 1087] 

                                                      
29 Instrukcja postępowania przy porodzie w wodzie z dnia 5 stycznia 2013 r., Instrukcja postępowania z zastosowaniem imersji 
w wodzie z dnia 10 stycznia 2013 r., Instrukcja łagodzenia bólu porodowego z dnia 8 lutego 2013 r., Procedura postępowania 
z pacjentką po porodzie fizjologicznym z 5 stycznia 2013 r. i 31 sierpnia 2014 r.,  
30 Szpital współpracował z sześcioma szpitalami o wyższym poziomie referencyjności. 
31 Zarządzenie Nr 30/2012 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie z dnia 17 września 
2012 r. 
32 Poradnia Zdrowia Psychicznego funkcjonuje w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Nr 2 w Myszkowie i jest jednostką 
organizacyjną Szpitala. 
33 Dz. U. z 2012 r., poz. 159 ze zm., zwana dalej ustawą o prawach pacjenta. 
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1.5 Sytuacja finansowa szpitala oraz oddziału położniczego 

Przychody34 Szpitala w całym badanym okresie35 wyniosły 94.461 tys. zł36. Koszty37 
w tym samym czasie były wyższe o 1.812 tys. zł i wyniosły 96.273 tys. zł38. Szpital, 
w badanym okresie odnotował stratę finansową, która wynosiła: 177 tys. zł 
na koniec 2013 r., 661 tys. zł na koniec 2014 r. i 974 tys. zł na dzień 30 września 
2015 r. Szpital posiadał zobowiązania krótkoterminowe w wysokości: 4.038 tys. zł39 
na koniec 2013r., 4.260 tys. zł40 na koniec 2014 r. i 3.867 tys. zł41 na koniec  
III kwartału 2015 r. 

[dowód: akta kontroli str. 48-61] 

ŚOW NFZ w Katowicach nie posiadał zobowiązań wobec Szpitala z tytułu 
zakontraktowanych nielimitowanych świadczeń z zakresu neonatologii [N20, N24, 
N25] oraz położnictwa i ginekologii – hospitalizacja [N01 i N20]. Wszystkie 
nadwykonania z lat 2013 – 2015 (do końca III kwartału) w stosunku do pierwotnie 
zakontraktowanych zostały zapłacone42. 

[dowód: akta kontroli str. 978] 

Szpital nie monitorował kosztów poszczególnych świadczeń wykonywanych 
w Oddziale GP. Na potrzeby niniejszej kontroli Dział Księgowości wykonał 
symulację średnich kosztów porodów przeprowadzonych w latach 2013 – 2015 na 
podstawie danych dostarczonych z Oddziału GP (personel, czas pracy, użyte leki 
i materiały), Apteki (wycena leków i materiałów) i Oddziału Anestezjologii (leki 
i materiały do znieczuleń). Z symulacji wynika, że w 2013 r., szacunkowy koszt 
jednego porodu fizjologicznego wynosił 1.796,98 zł, a zakończonego w drodze CC – 
3.189,06 zł. W kolejnych latach 2014-2015 wynosił odpowiednio: 1.838,59 zł 
i 3.324,94 zł oraz 1.816,32 zł i 3.199,63 zł przy stałej, w całym badanym okresie, 
wartości rozliczeniowej za poród ustalonej przez NFZ na poziomie 1.820,00 zł43,  
bez względu na sposób jego rozwiązania. 

[dowód: akta kontroli str. 1017-1028] 

1.6 Pobieranie opłat od ubezpieczonych pacjentów 

Szpital nie pobierał opłat od ubezpieczonych pacjentów za świadczenia 
gwarantowane objęte kontraktem zawartym z NFZ. Przychody, ze świadczeń 
odpłatnych nieobjętych umowami zawartymi z NFZ w latach 2013–2015, 
w wysokości 47 tys. zł, pochodziły z udzielonych świadczeń, z zakresu 
rehabilitacji44. 

[dowód: akta kontroli str. 1089-1096] 

W działalności Szpitala, w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące 
nieprawidłowości:  

                                                      
34 W tym: netto ze sprzedaży produktów, pozostałe przychody operacyjne oraz finansowe. 
35 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2015 r. 
36 Z tego: 34.094 tys. zł w 2013 r.; 34.731 tys. zł w 2014 r. i 25.636 tys. zł w 2015 r. 
37 W tym: z działalności operacyjnej, pozostałe koszty operacyjne oraz koszty finansowe. 
38 Z tego: 34.271 tys. zł w 2013 r.; 35.392 tys. zł w 2014 r. i 26.611 tys. zł w 2015 r. 
39 W tym największą grupę stanowiły: zobowiązania z tytułu dostaw i usług 1.138 tys. zł, wszystkie o okresie wymagalności 
do 12 miesięcy oraz z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń – 1.268 tys. zł. 
40 W tym największą grupę stanowiły: zobowiązania z tytułu dostaw i usług 1.239 tys. zł (w tym o okresie wymagalności  
do 12 miesięcy – 1.003 tys. (tj. 81%) i powyżej 12 miesięcy 237 tys. zł (19%)) oraz z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych 
świadczeń – 1.430 tys. zł. 
41 W tym największą grupę stanowiły: zobowiązania z tytułu dostaw i usług 1.177 tys. zł (w tym o okresie wymagalności do 
12 miesięcy – 941 tys. zł (80%) i powyżej 12 miesięcy 237 tys. zł (20%)) oraz z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych 
świadczeń – 1.313 tys. zł. 
42 Wartość nadwykonań wynosiła: w 2013 r – 129 tys. zł, w 2014 r. – 143 tys. zł, a do końca III kwartału 2015 r. wykonanie 
Umowy wyniosło 82%, co dało kwotę 940 tys. zł. 
43 Tj. 35 punktów x 52,00 zł. 
44 Wprowadzone Zarządzeniem nr 35/2014 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie 
z dnia 1 sierpnia 2014 r. 
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1. Niezapewnienie pacjentkom przyjmowanym w IP Szpitala prawa do 
poszanowania ich intymności i godności przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, 
wynikającego z art. 20 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta, co stwierdzono  
podczas oględzin pokoju do badań ginekologicznych w IP, w której fotel do badań 
ginekologicznych był umieszczony na wprost drzwi, w taki sposób, że po ich 
otwarciu był widoczny (wraz z pacjentką) dla osób przechodzących lub 
przebywających w pobliżu drzwi do tego pokoju.  
Powyższą nieprawidłowość usunięto w trakcie czynności kontrolnych, poprzez 
przestawienie fotela do badań ginekologicznych. Ponadto zamówiono parawan 
przyścienny, którego ustawienie w gabinecie ginekologicznym w IP powinno 
umożliwić poszanowanie intymności i godności pacjentek podczas przeprowadzania 
badań. 

[dowód: akta kontroli str. 842; 846 893-895] 

2. Nieterminowe informowanie Dyrektora ŚOW NFZ w Katowicach o zmianach 
w potencjale wykonawczym, określonym w Załączniku nr 2 do Umowy 
123/100327/03/1/2012 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie 
szpitalne, czym naruszono § 6 ust. 2 Załącznika do rozporządzeń Ministra  
Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej45 stwierdzone w dwóch przypadkach, tj.: 

a) zatrudnionej w Oddziale GP z dniem 1 lipca 2013 r. położnej (P.I.). Z list 
obecności, z lipca i sierpnia kolejnych lat 2013-2015 wynika, że w całym  
tym okresie położna była pracownikiem Oddziału GP. Jej zatrudnienie  
zostało wykazane w Załączniku Nr 2 do Aneksu nr 10/03/1/2014 do umowy 
nr 123/100327/03/1/2014 (z datą sporządzenia 23 października 2014 r.), 
w którym podano, w kolumnach (n) i (o), że zmiana obowiązuje od 1 czerwca 
2014 r., tj., wykazano położną (P.I.), jako personel medyczny Oddziału GP, 
dopiero w momencie zawarcia z nią umowy o pracę na czas nieokreślony46; 

b) zatrudnionej w Oddziale GP z dniem 11 sierpnia 2015 r. położnej (R.K.), co nie 
zostało wykazane w Załączniku nr 2 – Harmonogram – Zasoby do ww. aneksu, 
do umowy ze ŚOW NFZ, tj. do dnia 23 października 2015 r.47  

Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że ww. położne „(…) figurują w portalu Potencjału 
SP ZOZ, ale nie zostały zgłoszone do NFZ poprzez aneksowanie umów (…)”, 
a osobami odpowiedzialnymi za niedokonanie stosownych zmian są pracownicy 
Działu Organizacji i Nadzoru. 

[dowód: akta kontroli str. 418-435; 610; 663; 680; 706;  
722; 731; 748; 1081-1082; 1084; 1109-1113] 

3. W oparciu o kryterium rzetelności, NIK ocenia negatywnie udzielanie przez 
sześciu lekarzy Oddziału GP, łączących czas pracy, wynikający z umowy o pracę 
zawartej ze Szpitalem i umowy cywilno-prawnej (kontraktu), świadczeń medycznych 
w Oddziale GP, w trybie ciągłym, w czasie przekraczającym 24 godziny na dobę bez 
przerwy, co stwierdzono48: w 28 przypadkach w lipcu i sierpniu 2013 r.49 i 2014 r.50 

                                                      
45 Rozporządzenie z dnia 6 maja 2008 r. Dz. U. z 2008 r., nr 81 poz., 484 zastąpione rozporządzeniem z dnia 8 września 
2015 r. Dz. U. z 2015 r., poz. 1400. 
46 W dniu 1 lipca 2013 r. Szpital zawarł z położą umowę o pracę na okres próbny od dnia 1 lipca 2013 do 30 września 2013 r., 
a w dniu 1 października 2013 r. Szpital zawarł umowę o pracę z położną na czas określony od 1 października 2013 r.  
do 30 września 2015 r., w dniu 5 czerwca 2015 r. Szpital zawarł z położną umowę o pracę na czas nieokreślony od dnia  
1 czerwca 2014 r.  
47 Data sporządzenia aneksu nr 10/03/2014 do umowy nr 123/100327/03/1/2014 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – 
leczenie szpitalne.  
48 Na podstawie przeprowadzonej w trakcie kontroli analizy list obecności i grafików dyżurów z lipca i sierpnia lat 2013 – 2015). 
49 D.J.: 1-2, 8-9, 15-16, 29-30 lipca; 1-3, 5-6, 26-27 sierpnia; G.Ł: 4-5, 25-27 sierpnia i 28-29 sierpnia; K.J.: 6-7, 11-12, 25-26 
sierpnia; S.A.: 11-12, 13-15 lipca, 13-14, 15-16, 17-19, 22-23, 29-30 sierpnia; S.J.: 7-9 sierpnia; W.A.: 2-3, 7-8, 9-10, 16-17, 
23-24, 30-31 lipca, 3-5 sierpnia. 
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oraz w 26 przypadkach, w lipcu i sierpniu 2015 r.51. W sześciu przypadkach52 
udzielanie świadczeń trwało bez przerwy 55 godzin.  

Jak wyjaśnił Dyrektor, powyższe wynika z braków kadrowych wśród lekarzy 
zatrudnionych w Oddziale GP, co z kolei powoduje, że trudno jest ustalić inny 
system czasu pracy, który jednocześnie zapewniłby całodobową opiekę lekarską 
w Oddziale GP. 

[dowód: akta kontroli str. 647-650; 664-667; 681-684; 
707-710; 724-727; 1040-1057; 1104] 

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

 

2. Przestrzeganie standardów opieki okołoporodowej 
i praw pacjenta 

 

W latach 2013 - 2015 do Szpitala wpłynęło łącznie 26 skarg, z których żadna nie 
dotyczyła świadczeń opieki okołoporodowej. 

[dowód: akta kontroli str. 960;963-964] 

Odsetek porodów przyjętych w Szpitalu w drodze CC, w stosunku do wszystkich 
porodów, w poszczególnych latach objętych kontrolą53 wynosił: 32,6% w 2013 r., 
41,1% w 2014 r. i 38,3% w 2015 r. (do końca września) i nie odbiegał znacząco od 
średniej z lat 2010-201254. Był jednak wyższy w całym badanym okresie od odsetka 
przyjętego przez Światową Organizację Zdrowia, ustalonego na poziomie 15% 
wszystkich porodów zakończonych w drodze CC, a w przypadku CC wykonanych 
w 2014 r. przekroczył średnią krajową, ustaloną na poziomie 39,0%. 

[dowód: akta kontroli str. 827] 

Ordynator Oddziału GP wyjaśnił, że w Szpitalu nie wykonuje się CC na życzenie 
pacjentek. Wszystkie CC przeprowadzane są ze wskazań medycznych. W okresach 
miesięcznych oraz na zebraniach rocznych, dokonuje się analiz CC, wynikiem, 
czego jest opracowanie procedur medycznych dla przeprowadzanych CC: odrębnie 
dla sytuacji nagłych i planowych. W każdym z ww. przypadków, jak wyjaśnił, 
bezwzględnie wymagane jest uzyskanie pisemnej zgody pacjentki na wykonanie 
CC, która następnie włączana jest do dokumentacji medycznej. 

[dowód: akta kontroli str. 982] 

 

W Szpitalu nie wykonywano u pacjentek rodzących znieczuleń zewnątrzoponowych, 
pomimo że od 1 lipca 2015 r. NFZ płacił świadczeniodawcom dodatkowo po 416 zł 
(tj. 8 punktów po 52 zł) za każdy poród, w trakcie którego zastosowano ten rodzaj 
znieczulenia. Jak wyjaśnił Dyrektor, niestosowanie znieczuleń zewnątrzoponowych 

                                                                                                                                       
50 D.J.: 7-8, 14-15, 28-29 lipca, 4-5, 18-19 sierpnia; G.Ł.: 6-7, 2-22, 29-30 lipca, 11-12, 19-20, 21-22, 25-26 sierpnia; K.J.:  
10-11, 12-13 sierpnia; S.A.: 3-4, 10-11, 12-14, 17-18, 24-25 lipca, 31 lipca – 1 sierpnia, 2-4, 26-27, 28-29 sierpnia; S.J: 6-8,  
13-15 sierpnia; W.A.: 1-2, 8-9 lipca, 5-6 sierpnia. 
51 D.J.: 6-7, 27-28 lipca, 17-18, 24-25 sierpnia; G.Ł.: 23-24, 30-31 lipca; K.J.: 19-20, 21-22, 26-27 lipca, 2-3, 4-5 sierpnia; S. A.: 
4-6, 9-10, 16-17 lipca, 9-10, 20-21, 23-24, 27-28 sierpnia; S.J.: 15-17 sierpnia; W.A.: 7-8, 12-13, 14-15 lipca, 18-19, 25-26,  
30-31 sierpnia. 
52 S.A – 13 – 15 i 17-19 lipca 2013 r., G.Ł. – 20 – 22 lipca 2014 r., S.A. – 12 – 14 lipca i 02 – 04 sierpnia 2014 r. i 04 – 06 lipca 
2015 r. 
53 Do 30 września 2015 r. 
54 Odsetek porodów zakończonych CC wynosił: 34,9% w 2010 r., 32,1% w 2011 r., 32,6% w 2012 r. 
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podczas porodów jest wynikiem braku odpowiedniej liczby anestezjologów 
zapewniających bezpieczne stosowanie tej procedury, a Szpital jest w trakcie 
przygotowywania się do wdrożenia udzielania ww. świadczenia. 

[dowód: akta kontroli str. 965; 1104] 

Skalę stosowania przez Szpital, interwencji medycznych, określonych we wcześniej 
cytowanym rozporządzeniu w sprawie standardów opieki okołoporodowej, które 
nakazuje ograniczać ich stosowanie do niezbędnego minimum, w szczególności: 
amniotomii, stymulacji czynności skurczowej, podawania opioidów, nacinania 
krocza, stosowania CC oraz podawania mleka noworodkowi, sprawdzono w oparciu 
o badania ankietowe skierowane do 30055 pacjentek, które odbyły poród w Szpitalu, 
w latach 2013 – 2015 oraz, w oparciu o badanie losowo wybranej dokumentacji 
medycznej56 100 pacjentek spośród 300 ww.57  

Badając DM 100 losowo wybranych pacjentek, stwierdzono, że w każdym 
przypadku zawierała pisemną ogólną zgodę na wykonanie wszystkich czynności 
związanych z pobytem w Szpitalu, a w przypadku porodów zakończonych w drodze 
CC - również odrębną pisemną zgodę na wykonanie tego zabiegu, w której pacjentki 
potwierdzały, że zostały poinformowane o negatywnych skutkach jego wykonania. 
DM pacjentek zawierała m.in. informacje o czynnikach ryzyka występujących 
podczas ciąży oraz mogących mieć znaczący wpływ na przebieg porodu, informacje 
o przebiegu każdej z czterech faz porodu wraz z informacjami o stanie rodzącej 
i płodu, poparte wynikami z obserwacji oraz o podanych lekach i podejmowanych 
czynnościach w trakcie porodu i połogu. Informacje zawarte w DM autoryzowano 
w sposób przewidziany przepisami rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2010 r. 
w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 
przetwarzania58. Czynności położenia noworodka bezpośrednio na brzuchu matki po 
porodzie fizjologicznym, jeśli stan ogólny noworodka i matki na to pozwalał oraz jego 
osuszenia i zabezpieczenia przed utratą ciepła odnotowywano w DM noworodka. 

W badanej próbie DM 50 porodów zakończonych w sposób fizjologiczny siedem 
(14%) odbyło się bez ingerencji medycznej. W trakcie pozostałych 43 porodów, 
w 18 przypadkach (36%) podano rodzącym w II fazie porodu oxytocynę, a w 39 
przypadkach (78%) nacięto krocze. W żadnym ze zbadanych przypadków nie 
wykonano amniotomii w celu przyspieszenia akcji porodowej.  
Analiza DM 50 porodów zakończonych w drodze CC wykazała, że zamieszczono 
w niej wskazania medyczne do ich wykonania i nie wykonywano CC „na życzenie”. 
Z powodu przebytego wcześniej porodu w drodze CC wykonanych zostało 15 CC 
z 50 badanych (tj. 30%).  

[dowód: akta kontroli str. 880; 882; 984-1011] 

Badanie okoliczności, w jakich dokarmiano noworodki oraz rodzaju zastosowanego 
mleka, przeprowadzono w oparciu o badanie DM 50 noworodków urodzonych siłami 
natury. Ustalono, że w stosunku do dziewięciu noworodków (tj. 18%) nie wystąpiła 
konieczność ich dokarmiania. W pozostałych 41 przypadkach (tj. 82%) DM 
zawierała wskazania medyczne do ich dokarmiania. Były nimi: brak pokarmu u matki 
(dwa przypadki); cukrzyca ciężarnej (cztery przypadki); hypotrofia59 (jeden 
przypadek); mała ilość pokarmu u matki (14 przypadków); transfuzja krwi wykonana 
u matki (jeden przypadek); niska masa urodzeniowa u noworodka (dwa przypadki); 

                                                      
55 Na 300 wysłanych ankiet, odpowiedzi udzieliły 52 byłe pacjentki Szpital (do 14 grudnia 2015 r.), z tego 40 (76,9%), które 
odbyły poród fizjologiczny i 12 (23,1%), u których poród zakończył się CC. 
56 Zwanej dalej DM. 
57 Wybrano DM 50 pacjentek, które odbyły poród fizjologiczny [F] wraz z dokumentacją noworodków urodzonych w ten sposób 
oraz 50 pacjentek, których zakończył się CC (w tym: 2015 r. – 13 [F] i 10 CC; 2014 r.–18 [F] i 20 CC; 2013 r.–19 [F] i 20 CC). 
58 Dz. U. z 2014 r., poz. 177 ze zm., zwane dalej rozporządzeniem ws. DM. 
59 Zespół zahamowania wewnątrzmacicznego wzrostu płodu. 
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spadek masy ciała noworodka po urodzeniu (pięć przypadków); wcześniactwo 
(jeden przypadek); zaburzenia oddychania (jeden przypadek) oraz żółtaczka 
(10 przypadków). W każdym przypadku noworodki były dokarmiane na zlecenie 
lekarza, gotowymi mieszankami jednorazowego użytku typu Bebiko, Bebilon HA, 
Bebilon Nenatal, Enfamil, Hipp, Hipp HA, Nan i Nan HA o pojemności od 59 
do 90 ml. 

Szpital nie dysponował mlekiem pochodzącym z banku mleka kobiecego. Ordynator 
Oddziału Neonatologicznego wyjaśniła, że z założenia w Szpitalu o I stopniu 
referencyjności rodzą się zdrowe noworodki oraz wcześniaki powyżej 35 tygodnia 
życia i z masą urodzeniową powyżej 2200 g, przebywające w Oddziale stosunkowo 
krótko (2 lub 4 doby), karmione piersią lub mlekiem modyfikowanym na zlecenie 
lekarza. Inne przypadki, z patologiami okołoporodowymi, przekazywane są do 
Szpitali o wyższym poziomie referencyjności z dostępem do pokarmu naturalnego 
z banku mleka.  

[dowód: akta kontroli str. 883-884; 971-972; 976] 

Z odpowiedzi60 na pytania zawarte w ankietach, wynika, że tylko 1561 (28,9%)  
z 52 respondentek chodziło do szkoły rodzenia. Natomiast z informacji  
uzyskanych w trybie art. 29 ustawy ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 23 grudnia  
1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli62 wynika, że w okresie objętym kontrolą, żadna  
z pięciu gmin powiatu myszkowskiego63 nie realizowała programów zdrowotnych  
w zakresie ochrony zdrowia, polityki prorodzinnej64, polegających na organizowaniu 
szkół rodzenia. 

[dowód: akta kontroli str. 26; 27; 64; 300; 760] 

Zdecydowana większość respondentek stwierdziła, że podczas pobytu w Szpitalu 
były wystarczająco informowane: o swoim stanie zdrowia (34 pacjentki, tj. 85% 
rodzących w sposób fizjologiczny65 i 11 pacjentek, tj. 91,7% rodzących przez CC), 
o stanie zdrowia dziecka przed porodem (29, tj. 72,5% F i 10, tj. 83,3% CC),  
o stanie zdrowia noworodka (35, tj. 87,5% F i 11, tj. 91,7% CC) oraz o sposobie 
karmienia dziecka (26, tj. 65% F i siedem, tj. 58,3% CC). Również zdecydowana 
większość ankietowanych odpowiedziała, że podczas pobytu w szpitalu czuła się 
bezpiecznie (36, tj. 90% F i 9, tj. 75% CC), miała zaufanie do umiejętności 
zawodowych położnych i lekarzy (38, tj. 95% F i 9, tj. 75% CC) oraz była traktowana 
z szacunkiem zarówno przez osoby prowadzące poród (37, tj. 92,5% F i 10, 
tj. 83,3% CC), jak i pozostały personel medyczny (34, tj. 77,5% F i 11, tj. 91,7% CC). 
Respektowanie przez personel medyczny prawa do prywatności i intymności 
potwierdziło 31 (77%) respondentek, które urodziły siłami natury i 10 (83,3%), 
u których poród zakończył się CC. 

Spośród 51 respondentek 33 (tj. 64,7%) stwierdziły, że nie miały sporządzonych 
przez lekarza lub położną planów porodów, a w badanej DM 50 pacjentek, u których 
poród odbył się siłami natury, tylko w siedmiu przypadkach (tj. 14%) stwierdzono 
dołączony do niej plan porodu. 

Jak wyjaśnił Dyrektor, „(…) pacjentka przyjęta do Oddziału GP powinna dostarczyć 
plan porodu przygotowany wraz z lekarzem prowadzącym lub położną w Poradni 

                                                      
60 Do dnia 14 grudnia 2015 r., odpowiedzi na wysłane 300 ankiet udzieliło 52 respondentek, w tym 40, które urodziły siłami 
natury i 12, których poród zakończył się CC. 
61 Z tego dziewięć, które urodziły w sposób naturalny i sześć, których poród zakończyła się CC. 
62 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096, zwana dalej „ustawą o NIK.  
63 Koziegłowy, Myszków, Niegowa, Poraj i Żarki. 
64 Wynikających z art. 7 ust. 1 pkt 5 i 16 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 
ze zm.). 
65 W dalszej części F. 
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„K””. Podał też, że na sali porodowej położna prowadząca poród omawia plan 
porodu z pacjentką i ewentualnie koryguje jej oczekiwania dotyczące porodu. 

Zdecydowana większość respondentek, zarówno tych, które urodziły siłami natury 
(26, tj. 65%), jak i tych, u których poród zakończył się CC (9, tj. 75%) stwierdziła, 
że przy przyjęciu w IP nie były pytane o pisemną zgodę na nacięcie krocza, 
a 21 (80,8%) z 26 respondentek, które urodziły siłami natury podało, że nie pytano 
ich o zgodę na wykonanie tego zabiegu podczas porodu.  

Dyrektor wyjaśnił, że nacięcie krocza stosuje się w medycznie uzasadnionych 
sytuacjach i przy przyjęciu pacjentki w IP nie można ocenić, czy ww. zabieg będzie 
konieczny. Oceny takiej dokonuje się w trakcie porodu, kiedy położna decyduje,  
czy należy chronić krocze pacjentki przed nacięciem, czy wykonać ten zabieg  
w celu ochrony przed większymi powikłaniami. Wówczas, jak wyjaśnił Dyrektor, 
na wykonanie nacięcia krocza uzyskuje się ustną zgodę pacjentki. 

Również zdecydowana większość wszystkich respondentek, podała, że w celu 
zminimalizowania bólu, w okresie skurczów porodowych nie proponowano im: 
wykonania masażu (33, tj. 82,5% F i 7 tj. 58,3% CC), kąpieli w wannie (39, tj. 97,5% 
F i 7 tj. 58,3% CC) lub spaceru (21, tj. 52,5% F) i nie zachęcano ich do picia wody 
lub innych przejrzystych płynów (27, tj. 67,5% F i 6, tj. 50,0% CC). Spośród 
respondentek, które urodziły siłami natury, 32 (80%) twierdziły, że nie mogły wybrać 
pozycji, w której będą rodzić, a 33 (82,5%) nie proponowano podania znieczulenia. 
 
Dyrektor, wyjaśnił, że w Szpitalu pacjentkom proponuje się wszystkie dostępne dla 
nich metody wyboru dogodnej pozycji porodowej i tylko od indywidualnych 
preferencji każdej z nich zależy, które z tych metod zostaną wykorzystane 
w II okresie porodu, umożliwia się im również przyjmowanie pozycji dla nich 
najwygodniejszych. 
NIK zwraca uwagę, że godnie z zapisami standardów opieki okołoporodowej, osoby 
sprawujące opiekę nad rodzącą powinny w początkowej fazie porodu przedstawić 
pełną informację o niefarmakologicznych i farmakologicznych metodach łagodzenia 
bólu dostępnych w Szpitalu i wspierać ją w stosowaniu tych metod.   

[dowód: akta kontroli str. 26-27; 64; 300; 760; 1103-1105, 1116-1127] 

Główne problemy, z którymi boryka się Szpital w stosowaniu standardów opieki 
okołoporodowej, według Dyrektora, dotyczą przede wszystkim: niedostatecznej 
edukacji środowiskowej dotyczącej przebiegu ciąży i porodu, małej dostępności  
do szkół rodzenia oraz niedostatecznej komunikacji pomiędzy Poradnią „K” 
a Oddziałem GP. 

[dowód: akta kontroli str. 1104] 

W Oddziale GP prowadzono działalność marketingową skierowaną do pacjentek, 
w ramach której otrzymywały bezpłatnie zestawy edukacyjne, tzw. „Niebieskie 
pudełko”, zawierające poradnik „Pierwszy rok razem” oraz próbki produktów 
i materiały informacyjne dotyczące matki i dziecka. Zgodę na otrzymywanie po 
opuszczeniu Oddziału GP kolejnych materiałów, pacjentki wyrażały dobrowolnie. 
Wypełniały i podpisywały ankiety, które następnie oddawały położnej lub przesyłały 
osobiście na adres podmiotu dostarczającego „Niebieskie pudełko” Szpitalowi. 
Zasady współpracy pomiędzy Szpitalem, a podmiotem dostarczającym ww. zestawy 
zostały uregulowane w porozumieniu o współpracy. 

[dowód: akta kontroli str. 1035-1039] 

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

Ustalone 
nieprawidłowości  
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W objętej badaniem DM 50 pacjentek, które odbyły poród fizjologiczny nie 
odnotowano czynności, do których udokumentowania zobowiązuje rozporządzenie 
w sprawie standardów opieki okołoporodowej, tj. zapisów dotyczących współpracy  
z rodzącą umożliwiającej przyjęcie dogodnej dla niej pozycji oraz sposobu parcia 
przyczyniającego się do postępu porodu, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji 
wertykalnych (cz. IX ust. 4 pkt 6) oraz 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). 
Oddziałowa Oddziału GP wyjaśniła, że ww. braki w DM wynikają z faktu, 
że opisywane w ww. standardach czynności są czynnościami naturalnymi, 
związanymi z prowadzeniem porodu, i zawsze były wykonywane bez ich 
odnotowywania. I jak wyjaśniła dalej, Szpital jest w trakcie dostosowywania 
prowadzenia DM do stanu odpowiadającemu wymogom standardów opieki 
okołoporodowej. 

[dowód: akta kontroli str. 984-989, 1184] 

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 obserwacji przebiegu kontaktu matki i dziecka „skóra do skóry” wynika 
z ust. 3 cz. X tego załącznika.  

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

IV. Wnioski 
 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o NIK wnosi o: 

1. Terminowe przekazywanie Oddziałowi NFZ informacji o zmianach 
w personelu udzielającym świadczeń medycznych w Oddziale GP.  

2. Dokumentowanie czynności wykonywanych przy porodzie 
fizjologicznym zgodnie z rozporządzeniem ws. 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 wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

Ocena cząstkowa 

Wnioski 
pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 
wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 
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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 

 

Kontroler 
 

Beata Olejnik 
Specjalista kontroli państwowej  
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