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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/15/065 – Opieka okołoporodowa na oddziałach położniczych w latach 2013-20151  

Jednostka 

przeprowadzająca 
kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Olsztynie 

Kontrolerzy 1. Cezary Kasznicki, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 97542 z dnia 2 listopada 2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

2. Andrzej Sibierski, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 98758 z dnia 2 grudnia 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

Jednostka 

kontrolowana 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn 
(dalej „Szpital” lub „WSS”). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Irena Kierzkowska, Dyrektor WSS od dnia 1 sierpnia 2008 r. 

(dowód: akta kontroli str. 5-7) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli2 w Szpitalu na ogół, poza niżej wskazanymi 
przypadkami, przestrzegano standardów opieki okołoporodowej, określonych 
w rozporządzeniu w sprawie standardów opieki okołoporodowej3. Stwierdzono 
bowiem, że interwencje medyczne stosowane podczas porodów naturalnych, 
a także porody rozwiązane w drodze cesarskiego cięcia były uzasadniane 
względami medycznymi. Zapewniono też, przeszkolony w zakresie tych standardów, 
wykwalifikowany i odpowiednio liczny personel medyczny. Spełniono także warunki 
dotyczące pomieszczeń, sprzętu i aparatury medycznej do świadczenia opieki 
okołoporodowej, wymagane dla oddziału położniczego. Wystąpiły jednak przypadki4 
prowadzenia dokumentacji medycznej niezgodnie z ww. standardami, gdyż nie 
ujmowano w niej niektórych czynności wykonywanych podczas porodu. Stwierdzono 
również niepełne wywiązywanie się z obowiązku określonego rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie listy czynników alarmowych, 
rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej 
sytuacji epidemiologicznej szpitala, tj. każdorazowego zakładania „Kart rejestracji 
zakażenia szpitalnego”.  
NIK zwraca również uwagę na występujące przypadki udzielania świadczeń 
medycznych przez lekarzy w wymiarze przekraczającym 24 godziny5. W ocenie Izby 
fakt ten może wpływać na jakość świadczonych usług medycznych.  

                                                      
1 Do zakończenia czynności kontrolnych, tj. 28.12.2015 r.  
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 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 noworodkiem (Dz. U. z 2012 r., poz. 1100). 
4 Ustaleń tych dokonano na próbie obejmującej 100 losowo wybranych przypadków spośród ogółem 1.439 porodów w latach 
2013-2015 (do końca września). 
5 Stwierdzono m.in. sprawowanie dyżurów przez lekarzy oddziałowych w pięciu przypadkach sprawowania dyżurów przez 
2 doby bez przerwy (48 godziny).  
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przygotowanie oddziałów do udzielania świadczeń 
zdrowotnych w zakresie  

1.1. Działalność oddziału położniczego w latach 2013 – 2015 

1.1.1. W latach 2013-2015 (do 30 września) na Oddział Położniczy6 Szpitala przyjęto 
łącznie 9.459 pacjentek (w tym: 3.114 w 2013 r., 3.505 w 2014 r. i 2.840 do końca 
września 2015 r. W latach 2013-2014 w stosunku do lat 2010-20127 zmniejszeniu 
uległa liczba pacjentek (o 35) przyjętych na Oddział Położniczy.  

W latach 2013-2015 (do 30 września) na Oddziale Położniczym odebrano 3.987 
porodów (w poszczególnych latach liczba ta wynosiła: 1.311 porodów w 2013 r., 
1.441 w 2014 r. i 1.235 do końca września 2015 r.). Natomiast w latach 2013-2014 
odnotowano spadek liczby porodów (o 223) w stosunku do lat 2010-20128. 

W Szpitalu, w analizowanym okresie, liczba porodów fizjologicznych i w drodze 
cesarskiego cięcia utrzymywała się na zbliżonym poziomie i wyniosła w przypadku:  

• porodów fizjologicznych: 667 w 2010 r., 667 w 2011 r., 624 w 2012 r., 520 
w 2013 r., 629 w 2014 r. i 592 w 2015 r., 

• porodów w drodze cesarskiego cięcia: 838 w 2010 r. (55,7% porodów ogółem), 
803 w 2011 r. (54,6%), 719 w 2012 r. (53,5%), 791 w 2013 r. (60,3%),  
812 w 2014 r. (56,4%) i 643 w 2015 r. (52,1%). 

Liczba noworodków żywo urodzonych wynosiła 1.588 w 2010 r., 1.525 w 2011 r., 
1.405 w 2012 r., 1.383 w 2013 r., 1.495 w 2014 r. i 1.286 w 2015 r.  

W latach 2010-2015 w Szpitalu wystąpiły porody z wykorzystaniem: 

− kleszczy łącznie w 34 przypadkach, w tym: siedem w 2010 r., 12 w 2011 r., dwa 
w 2012 r., cztery w 2013 r., sześć w 2014 r. i trzy w 2015 r. (do końca września), 

− vacuum – 14 przypadków, w tym: dwa w 2010 r., jeden w 2011 r., dwa  
w 2013 r., sześć w 2014 r. i trzy w do końca września 2015 r.  

W badanym okresie w Szpitalu wystąpiło 31 przypadków przekazania pacjentek do 
innych szpitali9. W zakresie tym w Szpitalu obowiązywały procedury obejmujące m.in. 
zasady: przenoszenia pacjentów na zewnątrz szpitala, ich transportu oraz 
przenoszenie pacjentów z innych zakładów opieki zdrowotnej i między oddziałami.  

W latach 2010-2015 nie wystąpiły przypadki zgonów kobiet i noworodków związane 
z porodem, natomiast w 21 przypadkach miało miejsce obumarcie przedporodowe 
ciąży, a w 27 przypadkach nastąpił zgon noworodka do szóstej doby życia. Zgony 
tych noworodków spowodowane były m.in. powikłaniami skrajnego wcześniactwa 
(zamartwica urodzeniowa, zespół zaburzeń oddechowych, niewydolność 
wielonarządowa, niewydolność krążeniowo-oddechowa, krwotok płucny) oraz 
złożonymi wadami wrodzonymi (wady genetyczne, torbielowość dysplastyczna nerek, 
poszerzenie naczyń limfatycznych płuc, wodogłowie).  
                                                      
6 W strukturach organizacyjnych Szpitala wyodrębniono m.in. Oddział Ginekologiczno – Położniczy z Trakiem Porodowym 
(dalej „Oddział Położniczy”) i Oddziałem Ginekologii Onkologicznej oraz Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka 
(dalej „Oddział Neonatologiczny”), spełniające warunki realizacji świadczeń dla trzeciego poziomu referencyjności według 
wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
leczenia szpitalnego i zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia („NFZ”) z dnia 20 października 2011 r. i 19 grudnia 
2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne6. 
7 W latach 2010-2012 na Oddział Położniczy przyjęto łącznie 9.803 pacjentek, w tym 3.287 w 2010 r., 3.367 w 2011 r. i 3.149 
w 2012 r. 
8 W latach 2010-2012 na Oddziale Położniczym odebrano łącznie 4.318 porodów, w tym 1.505 w 2010 r., 1470 w 2011 r. i 
1.311 w 2012 r. 
9 W Szpitalu, z uwagi na dużą liczbę pacjentek Oddziału Położniczego (w latach 2010-2015 do 30 września 19.262 pacjentki) 
nie określono liczby pacjentek przyjętych z innych szpitali.  
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  (dowód: akta kontroli str. 8-27) 

W latach 2013-2015 w Szpitalu podmioty zewnętrzne przeprowadziły łącznie 84 
kontroli, z których siedem dotyczyło zagadnień związanych z tematyką niniejszej 
kontroli NIK, tj.: 
• 2013 r. – kontrola przeprowadzona przez Narodowy Fundusz Zdrowia 

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie (dalej „NFZ”).  W jej 
wyniku stwierdzono, że dwóm pacjentkom, w trakcie hospitalizacji udzielono 
świadczeń medycznych (m.in. w poradni chirurgii ogólnej), których nie 
odnotowano w dokumentacji medycznej. Na Szpital nałożono karę w wysokości 
305,22 zł, którą opłacono w terminie; 

• 2014 r.: 

− Kontrola przeprowadzona przez NFZ, dotycząca zmiany miejsca udzielania 
świadczeń w odniesieniu do sześciu procedur, w tym m.in. dotyczących 
porodów fizjologicznych i patologii ciąży. W wyniku przeprowadzonej 
kontroli Szpital oceniono pozytywnie z uchybieniem, polegającym na braku 
w miejscu udzielania świadczeń aparatury medycznej (laparoskopu 
i histeroskopu diagnostyczno-operacyjnego), a świadczenia z jej 
wykorzystaniem zostały ujęte w rozliczeniach z NFZ. Wniosek pokontrolny 
dotyczył poinformowania NFZ o zmianie miejsca udzielania świadczeń po 
zakończeniu remontu pomieszczeń Szpitala10;  

− Kontrola przeprowadzona przez Ministerstwo Zdrowia, dotycząca oceny 
postępowania przedporodowego, w trakcie porodu i po urodzeniu 
w odniesieniu do noworodków zmarłych do szóstej doby życia oraz 
noworodków w stanie ciężkim urodzonych do 34 tygodnia. W zaleceniach 
wnoszono o: realizowanie procedur dotyczących badań z krwi pępowinowej 
oraz badania patomorfologicznego w sytuacji zgonu noworodków. 
W udzielonej odpowiedzi do Ministerstwa, Szpital zobowiązał się do 
wykonywania ww. procedur; 

− Trzy kontrole przeprowadzone przez Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Olsztynie, dotyczące m.in.: nadzoru 
przeciwepidemiologicznego i realizacji szczepień noworodków. W wyniku 
tych kontroli nie ujawniono nieprawidłowości i nie sformułowano zaleceń 
pokontrolnych. 

• 2015 r. - kontrola przeprowadzona przez Warmińsko-Mazurski Urząd 
Wojewódzki w Olsztynie, dotycząca sprawdzenia m.in. wskaźnika wykorzystania 
łóżek, prawidłowości prowadzenia rejestru zakażeń wewnątrzszpitalnych. 
Szpital nie otrzymał protokołu kontroli oraz zaleceń pokontrolnych11. 

(dowód: akta kontroli str. 28-80) 

W Szpitalu obowiązywały ogólne zasady postępowania epidemiologicznego 
(zapobiegające zakażeniom), opisane w procedurach stanowiących dokumentację 
systemu jakości. 
Nadzór epidemiologiczny, poprzez kontrolę wewnętrzną, wykonywał Zespół Kontroli 
Zakażeń Szpitalnych (dalej „Zespół ds. zakażeń”), w składzie: lekarz - jako 
przewodniczący zespołu, pielęgniarka epidemiologiczna oraz mikrobiolog.  

                                                      
10 Do dnia 01.12.2015 r. w związku z trwającymi pracami, nie poinformowano NFZ o przedmiotowej sprawie. 
11 Do dnia 23.12.2015 r.  



 

5 

W latach 2013-2015 na Oddziale Położniczym i Neonatologicznym wykryto ogółem 
100 zakażeń szpitalnych, w tym 49 zakażeń noworodków i 51 zakażeń pacjentek. 
Zespół ds. zakażeń wypełniał karty konsultacji epidemiologicznej, w której 
wskazywano m.in. zalecenia, formę zakażenia, klasyfikację zakażenia (kolonizacja, 
nosicielstwo) oraz, w przypadku ustalenia, nazwę patogenu alarmowego. W 2013 r. 
i 2015 r. dla wszystkich 83 zakażeń zostały założone „Karty rejestracji zakażenia 
szpitalnego”. 

W 2014 r. nie założono 17 „Kart rejestracji zakażenia szpitalnego”, w tym dwóch dla 
noworodków i 15 dla pacjentek. Było to niezgodne z § 3 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów 
zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji 
epidemiologicznej szpitala12.  

Przewodnicząca Zespołu ds. zakażeń wyjaśniła, że członkowie zespołu 
monitorowali występowanie zakażeń i wielokrotnie przypominali i upominali lekarzy 
o obowiązku założenia ww. karty oraz zgłaszali problem ordynatorowi oddziału. 
Wskazała również, że Zespół ds. zakażeń nie ma narzędzi umożliwiających 
egzekwowanie od lekarzy wywiązania się przez nich z obowiązku zakładania kart. 

Dyrektor Szpitala w ww. sprawie wyjaśniła, że: Szpital w 2014 r. zmienił formę 
rejestracji zakażeń na system komputerowy i mimo szkoleń w tym zakresie zdarzyły 
się przypadki niezarejestrowania wszystkich stwierdzonych zakażeń. Podała też, że 
niezgodności zostały wychwycone i opisane w raporcie oraz omówione na zebraniu 
ordynatorów i kadry kierowniczej szpitala. 

(dowód: akta kontroli str. 81-103) 

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

1.2.1. W latach 2013-2015 (do końca września) w Oddziale Położniczym 
zapewniono personel medyczny w liczbie określonej w rozporządzeniach w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego13. Ustalono bowiem, że 
zatrudnionych było średnio 26 lekarzy, w tym 16 w ramach umów cywilnoprawnych 
(kontrakty) oraz ośmiu rezydentów i dwóch lekarzy na podstawie umowy o pracę. 
Z wyjątkiem ośmiu rezydentów odbywających specjalizację w zakresie ginekologii 
i położnictwa, pozostałych 18 lekarzy posiadało taką specjalizację.  

Na Oddziale Neonatologicznym zapewniono również personel medyczny w liczbie 
określonej ww. rozporządzeniami, tj. zatrudnionych było średnio 17 lekarzy, w tym 
m.in. od 7 do 13 w ramach umów cywilnoprawnych (kontrakty) i od dwóch 
do sześciu rezydentów odbywających specjalizację na umowie o pracę. Spośród 
zatrudnionych lekarzy w ww. oddziale, specjalizację z zakresu neonatologii 
posiadało od 8 do 10 z nich.   

Osoby udzielające świadczeń zdrowotnych ww. zakresach wykazane były w umowie 
zawartej z NFZ.   

(dowód: akta kontroli str. 104-110, 115) 

1.2.2. W badanym okresie w Szpitalu spełniony był standard stałej obecności 
anestezjologa w lokalizacji, określony w rozporządzeniach Ministra Zdrowia 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Szpital 
zatrudniał bowiem 22 anestezjologów (Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 

                                                      
12 Dz.U z 2011 r. nr 294, poz. 1741 
13 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego  
z dnia 29 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1082 ze zm.) i 22 listopada 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1520 ze zm.). 
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dalej „Oddział Anestezjologii” – obsługujących też inne oddziały szpitala 
w zależności od zgłaszanych potrzeb).  
W Szpitalu nie zatrudniano natomiast anestezjologów w Oddziale Położniczym, 
w związku z czym pacjentki miały ograniczoną możliwości korzystania ze 
znieczulenia  zewnątrzoponowego w trakcie porodu naturalnego. Ordynator 
Oddziału Anestezjologii podał, że w ramach podstawowej ordynacji, na porannych 
odprawach przyporządkowuje - na rzecz Oddziału Położniczego - zespoły 
składające się od jednego do trzech lekarzy plus lekarza do znieczuleń w trybie 
nagłym. W trybie dyżurowym potrzeby pacjentek zabezpiecza trzech specjalistów 
dojeżdżających na wezwanie. Wskazał również, że wszyscy zatrudnieni lekarze 
posiadają specjalizację z zakresu anestezjologii.    

Dyrektor Szpitala podał, że: w Szpitalu optymalnie zarządza się zespołem 
zatrudnionych anestezjologów. Pozwala to na zabezpieczenie usług 
anestezjologicznych zgodnie ze zmieniającym się zapotrzebowaniem 
poszczególnych oddziałów oraz optymalne zagospodarowanie czas zatrudnionych 
anestezjologów (zminimalizowanie nieefektywnego czasu pracy w postaci 
oczekiwania na znieczulenia).  W związku z powyższym, Szpital zatrudnia 
anestezjologów do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, a nie 
w poszczególnych oddziałach.  

 (dowód: akta kontroli str. 89-103, 111-114) 

1.2.3. Badanie w zakresie czasu pracy lekarzy zatrudnionych w Oddziale 
Położniczym, w wytypowanych do kontroli NIK miesiącach lipiec i sierpień w latach 
2013-2015 wykazało, że wystąpiło pięć przypadków sprawowania przez lekarzy 
dyżurów łącznie przez dwie doby (48 godzin). Dotyczyło to lekarzy posiadających 
specjalizację w zakresie położnictwa i ginekologii, zatrudnionych w Szpitalu na 
podstawie umów cywilno-prawnych (kontraktów). Przypadki te były incydentalne 
i wystąpiły w dniach: 2-3 i 30-31 sierpniu 2013 r. (po jednym z dwóch dyżurujących 
lekarzy), 13-14 i 18-19 lipca 2014 r. (po jednym z trzech dyżurujących lekarzy) oraz 
w dniach 15-16 sierpnia 2015 r. (jeden z trzech dyżurujących lekarzy). W dniach, 
w których lekarze pełnili łącznie dwa dyżury, odebrano następującą liczbę porodów: 
2-3 sierpnia 2013 r. - sześć porodów (w tym: dwa porody siłami natury i cztery 
w drodze cesarskiego cięcie), 30-31 sierpnia 2013 r. - sześć porodów (odpowiednio 
cztery i dwa porody), 13-14 lipca 2014 r. – cztery porody (jeden i trzy), 18-19 lipca 
2014 r. - 11 porodów (osiem i trzy) oraz 15-16 sierpnia 2015 r. - siedem porodów 
(cztery i trzy). Spośród 34 ww. porodów, 19 z nich odbyło się bez powikłań. 
W pozostałych 15 przypadkach porody odbyły się w drodze cesarskiego cięcia m.in. 
ze względu na przedwczesne porody, złe położenia płodu, zamartwicę 
wewnątrzmaciczną.   

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli zasadnym byłoby podjęcie takich działań 
organizacyjnych, aby ograniczyć przypadki wykonywania przez lekarzy dyżurów 
w wymiarze przekraczających 24 godziny.  

Dyrektor Szpitala wyjaśniła, że: bezwzględną zasadą układania dyżurów lekarskich 
w Oddziale Położniczym jest obstawianie nie więcej niż jednej doby przez jednego 
lekarza. Sporadyczne przypadki dwóch dób dyżuru bez przerwy wynikały z przyczyn 
losowych – choroby lekarza, choroby dzieci. 

 (dowód: akta kontroli str. 89-103, 116-127) 

1.2.4. Personel medyczny Oddziału Położniczego był przeszkolony w zakresie 
standardów opieki okołoporodowej. Wiedzę o obowiązujących standardach opieki 
okołoporodowej personel uzyskiwał poprzez samokształcenie, uczestniczenie  
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w szkoleniach wewnątrzszpitalnych, konferencjach i seminariach, na których 
poruszane były m.in. zagadnienia związane z tematyką standardów opieki 
okołoporodowej, leczenia bólu porodowego, ciąż wielopłodowych. 

(dowód: akta kontroli str. 128-129) 

1.2.5. W okresie objętym kontrolą, Dyrektor Szpitala ustalił minimalne normy 
zatrudnienia pielęgniarek i położnych, do czego zobowiązywał art. 50 ust. 1 ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Minimalne normy dla Oddziału 
Położniczego ustalono na poziomie 34,64 etatu. Według stanu na 30 września 2015 r. 
na ww. oddziale zatrudnionych było 55 położnych i pielęgniarek na 53,5 etatu. 

(dowód: akta kontroli str. 130-135) 

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

W wyniku oględzin Izby przyjęć, Bloku porodowego oraz sal położnic ustalono, że 
spełniały one warunki dotyczące pomieszczeń, sprzętu i aparatury medycznej do 
świadczenia opieki okołoporodowej, określone dla oddziału położniczego  
w rozporządzeniach Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych  
z zakresu leczenia szpitalnego oraz w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych 
wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą14. Ustalono m.in., że: 

• Izba Przyjęć znajdowała się na parterze budynku szpitala i dysponowała dwoma 
wejściami, w tym jednym przeznaczonym dla podjazdu samochodów.  W Izbie 
znajdowały się wyodrębnione pomieszczenia przeznaczone do przyjmowania 
pacjentek w ciąży, tj.: 

− gabinet wyposażony m.in. w fotel do badań ginekologicznych, ultrasonograf 
ginekologiczno-położniczy, stanowisko komputerowe połączone z siecią 
informatyczną szpitala, umywalkę z ciepłą wodą oraz węzeł sanitarny 
z natryskiem, toaletą i bidetem; 

− pomieszczenie do wykonywania badań KTG, wyposażone m.in. w aparat 
KTG, urządzenia do pomiaru ciśnienia oraz stanowisko komputerowe 
z drukarką, połączone z siecią informatyczną szpitala; 

• Oddział Położniczy znajdował się na piątym, szóstym i siódmym piętrze 
budynku szpitala, a w jego skład wchodził: 

− Trakt Porodowy - składający się m.in.: z czterech jednostanowiskowych sal 
porodowych, sali do pilnych cięć cesarskich z punktem cucenia noworodka, 
sali obserwacyjnej noworodka. W każdej sali porodowej zainstalowano 
zintegrowany system nadzoru KTG, umożliwiający podgląd wskazań 
aparatury KTG. Sale porodowe były wyposażone w stanowisko 
intensywnego nadzoru położniczego, stanowisko obserwacji noworodka, 
przenośne urządzenie do wspomagania oddechu, kardiomonitor, instalację 
z podtlenkiem azotu oraz łazienki z prysznicem (jedna z wanną), toaletą 
i umywalką. Sale wyposażone były też w piłki i worki sako. Sala do cięć 
cesarskich była wyposażona m.in. w stół operacyjny, zestaw 
do znieczulenia z respiratorem i kardiomonitorem, elektrokoagulator 
z przystawką argonową, aparat KTG,  instalację próżniową. Sala do cięć 
cesarskich posiadała klimatyzację oraz wyodrębnione pomieszczenie do 
przygotowania personelu, znajdujące się między tą salą i punktem cucenia 

                                                      
14 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739).  
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noworodka. Punkt cucenia noworodka był wyposażony m.in. w promiennik 
ciepła, wagę, czasomierz, urządzenie do stabilizacji oddechu, ssanie, 
pulsoksymetr (urządzenie służące do nadzorowania saturacji i akcji serca), 
inkubator i szafki z wyposażeniem. W sali obserwacyjnej noworodka 
znajdowały się m.in. kardiomonitory, pulsoksymetry, trzy inkubatory, ssak, 
instalacje tlenowa i powietrzna oraz pompa objętościowa do podawania 
leków i płynów. Wszystkie ww. pomieszczenia zorganizowano w sposób 
zapewniający prawa pacjentek do intymności i prywatności. 

− Dwa gabinety z ultrasonografem kolorowym z funkcjami efektu Dopplera 
i 4D. 

− 23 sale w systemie rooming-in, przeznaczone dla matek z dziećmi, w tym 
10 sal pojedynczych i 13 podwójnych. Spośród nich 22 połączono 
w dwupokojowe zespoły ze wspólnym węzłem sanitarnym, a jedna 
posiadała odrębny węzeł sanitarny. W każdej sali znajdowały się m.in. 
stanowiska pielęgnacji noworodka. Oddział dysponował kolposkopem 
i ultrasonografem, przewoźnym aparatem do dekontaminacji, a pacjentki 
miały dostęp do lodówek oraz laktatorów w wydzielonym pomieszczeniu.  

• Oddział Neonatologiczny znajdował się na szóstym i siódmym piętrze Szpitala 
i w jego skład wchodziło dziewięć sal do opieki nad noworodkiem, w tym: trzy do 
intensywnej terapii, dwie izolatki, sala wcześniaków i trzy sale opieki pośredniej 
i ciągłej. Wyposażenie tych sal było następujące:  

− sale intensywnego nadzoru: inkubatory, przewoźne sipapy, respiratory, 
pompy infuzyjne jedno  i dwustrzykawkowe, pompy objętościowe, 
pulsoksymetry i kardiomonitory oraz przewoźny aparat rentgenowski; 

− izolatki, ze śluzą umywalkowo-fartuchową: dwa inkubatory, sipapy, 
respiratory, pulsoksymetry i pompy infuzyjne; 

− sala wcześniaków, ze śluzą umywalkowo-fartuchową: dwa inkubatory 
(jeden hybrydowy z pulsoksymetrem), waga, promiennik ciepła, lampa do 
fototerapii i zabiegowa, respirator, sipapy, dwie pompy infuzyjne 
dwustrzykawkowe i dwie jednostrzykawkowe, pompa objętościowa, 
diafanoskop i lampa do fototerapii. Sala ta połączona była szybą z dyżurką 
personelu; 

− sale opieki pośredniej i ciągłej: w inkubatory, pulsoksymetry, wyjścia 
tlenowe, ssaki, stanowiska do przewijania i badania noworodków, fotele do 
kangurowania noworodków, zestawy do kąpania noworodków, lampy UV 
oraz pojemniki na odpady.  
Ponadto w jednej z sal zainstalowano wyjście instalacji powietrznej. Oddział 
dysponował również odrębnym pomieszczeniem z lodówką, w której 
przechowywano pokarm ściągnięty przez matki. Do ich dyspozycji były 
także trzy elektryczne laktatory. 

(dowód: akta kontroli str. 136-176) 

1.4. Zorganizowanie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej 

1.4.1. W Szpitalu nie wprowadzano specjalnych rozwiązań organizacyjnych, np. 
w postaci dodatkowych wewnętrznych procedur w zakresie przestrzegania 
standardów opieki okołoporodowej. Obowiązujące w Szpitalu rozwiązania 
organizacyjne, w tym wprowadzony System Zarządzania Jakością (zawierający 
procedury dla poszczególnych zadań oraz powołane zespoły nadzorujące 
prawidłowość ich wykonywania), zapewniały przestrzeganie określonych 
w rozporządzeniu standardów opieki okołoporodowej .  
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Dyrektora Szpitala podała, że: standardy opieki okołoporodowej bardzo jasno 
definiują obowiązki i odpowiedzialności w działaniach medycznych, które w naszej 
ocenie nie wymagają interpretowania i przekładania przez dodatkowe uregulowania  
wewnętrzne. 

 (dowód: akta kontroli str. 89-103, 177-206) 

1.4.2. Pacjentki Oddziału Położniczego miały możliwość korzystania z pomocy 
psychologa, bowiem Szpital zatrudniał na umowę o pracę dwóch psychologów 
realizujących świadczenia na terenie całego Szpitala, w zależności od zgłaszanych 
potrzeb.  

(dowód: akta kontroli str. 207) 

1.4.3. W latach 2013-2015 pacjentki Oddziału Położniczego nie miały możliwości 
korzystania z dodatkowej opieki pielęgniarskiej. 

Dyrektor Szpitala podała, że: dodatkowa opieka pielęgniarska chociaż prawnie 
dopuszczalna, jest obecnie w szpitalach praktycznie martwym przepisem z uwagi na 
problemy natury legislacyjnej wynikające m.in. z przepisów ustawy o zawodach 
pielęgniarki i położnej oraz ustawy o prawach pacjenta.  

(dowód: akta kontroli str. 89-103, 208) 

1.5. Sytuacja finansowa szpitala oraz oddziału położniczego. 

W badanym okresie Szpital uzyskiwał dodatni wynik finansowy. Różnica pomiędzy 
osiąganymi przychodami ogółem15 a poniesionymi kosztami ogółem16 wynosiła: 
4.584,6 tys. zł w 2013 r., 1.017,3 tys. zł i 1.301,4 tys. zł na koniec III kwartału 2015 r. 
Zobowiązania wymagalne Szpitala na koniec ww. okresów sprawozdawczych 
dotyczyły not odsetkowych i wyniosły odpowiednio: 1,2 tys. zł,  1,3 tys. zł i 0,04 tys. zł. 

Ujemny wynik finansowy Szpital uzyskał z usług świadczonych przez Oddział 
Położniczy i wynosił on na koniec 2013 r. - 1.316,4 tys. zł, na koniec 2014 r.: - 
1.233,5 tys. zł i – 121,2 tys. zł na koniec września 2015 r. Wysokość uzyskanych 
przez oddział przychodów wynosiła: 11.227,1 tys. zł w 2013 r., 14.929,5 tys. zł 
w 2014 r. i 13.327,7  tys. zł na koniec września 2015 r., natomiast poniesione koszty 
wynosiły: 12.543,5 tys. zł na koniec 2013 r., 16.163,0 tys. zł na koniec 2014 r. 
i 13.448,9 tys. zł na koniec września 2015 r. 

Dyrektor Szpitala podała, że powodem strat na Oddziale Położniczym była 
nieodpowiednia wycena NFZ procedur medycznych oraz zbyt wysokie koszty stałe 
wobec zmiennej marży, z tym że koszty stałe (głównie płace) są ponoszone zgodnie 
z wymogami zabezpieczenia oddziału. 

Dodatni wynik finansowy, uzyskano natomiast z działalności Oddziału 
Neonatologicznego, który wyniósł: 5.958,9 tys. zł w 2013 r., 4.733,3 tys. zł w 2014 r.  
i 4.489,9 tys. zł na koniec września 2015 r. Wysokość uzyskanych przez ten odział 
przychodów wynosiła: 11.758,8 tys. zł w 2013 r., 11.611,2 tys. zł w 2014 r.  
i 9.917,5 tys. zł na koniec września 2015 r., a poniesione koszty: 5.799,9 tys. zł  
w 2013 r., 6.878,0 tys. zł w 2014 r. i 5.427,6 tys. zł na koniec września 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 89-103, 209-219) 

 

                                                      
15 Wysokość przychodów Szpitala w kontrolowanym okresie wynosiła 185.830,9 tys. zł w 2013 r., 198.026,0 tys. zł w 2014 r. i 
154.753,2 zł za III kwartał 2015 r. 
16 Wysokość poniesionych kosztów Szpitala w kontrolowanym okresie wynosiła: 181.246,3 tys. zł w 2013 r., 197.008,7 tys. zł w 
2014 r. i 153.451,8 tys. zł za III kwartał 2015 r. 
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Wysokość kontraktu z NFZ17 i wykonania świadczeń medycznych przez Oddziały 
Położniczy i Neonatologiczny w okresie objętym kontrolą wynosiła: 

• Oddział Położniczy18:  

− w 2013 r. – kontrakt z NFZ 11.072,4 tys. zł, wykonanie Szpitala 
11.173,9 tys. zł (100,9%), wartość opłacona przez NFZ 11.070,0 tys. zł 
(99,1%). Szpital w ramach ugody i wyroku sądowego zrzekł się na rzecz 
NFZ kwoty 40,8 tys. zł, natomiast otrzymał z NFZ kwotę 63,1 tys. zł; 

− w 2014 r. – kontrakt z NFZ 12.273,7 tys. zł, wykonanie Szpitala 
13.532,0 tys. zł (110,2%), wartość opłacona przez NFZ 12.273,6 tys. zł 
(90,7%). Szpital wykonując wyrok sądowy zrzekł się na rzecz NFZ kwoty 
556,8 tys. zł, natomiast otrzymał 701,5 tys. zł; 

− według stanu na 30 września 2015 r. kontrakt z NFZ wynosił  
12.734,9 tys. zł, wykonanie Szpitala za ten okres - 12.288,6 tys. zł (96,5%). 
Szpital uzyskał z NFZ przychody w kwocie 9.607,6 tys. zł, stanowiące 
78,2% wykonanych świadczeń medycznych. 

• Oddział Neonatologiczny:  

− w 2013 r. – kontrakt z NFZ: 11.486,6 tys. zł, wykonanie Szpitala 
11.758,8 tys. zł (102,4%), wartość opłacona przez NFZ 11.486,5 tys. zł 
(97,7%). Szpital na podstawie wyroku sądowego otrzymał z NFZ kwotę 
272,3 tys. zł; 

− w 2014 r. – kontrakt z NFZ 11.429,8 tys. zł, wykonanie Szpitala 
11.611,3 tys. zł (101,6%), wartość opłacona przez NFZ 11.429,7 tys. zł 
(98,4%). Szpital na podstawie wyroku otrzymał z NFZ kwotę 181,5 tys. zł; 

− według stanu na 30 września 2015 r. kontrakt z NFZ wynosił  
11.890,1 tys. zł, a wykonanie za ten okres 9.917,9 tys. zł (83,4%). 
Świadczenia medyczne zostały opłacone w kwocie 9.026,9 tys. zł (tj. 91,0% 
udzielonych świadczeń medycznych). 

 (dowód: akta kontroli str. 220-222) 

W badanym okresie, analiza kosztów prowadzona była oddzielnie dla każdej 
pacjentki Oddziału Położniczego i dotyczyła pełnej hospitalizacji. Wdrożony 
i użytkowany przez Szpital system informatyczny umożliwiał m.in.: monitorowanie 
kosztów poszczególnych świadczeń medycznych wykonywanych w trakcie 
przebywania pacjentki w oddziałach oraz koszty pośrednie przypisane do oddziału19.  

Szpital uzyskał dodatni średni wynik finansowy z procedur medycznych według 
Jednorodnych Grup Pacjentów20 („JGP”) z podziałem na porody siłami natury  
i w drodze cesarskiego cięcia, który przedstawiał się następująco:  

• porody siłami natury: 791,66 zł w 2013 r., 536,93 zł w 2014 r. i 672,23 zł za 
I półrocze 2015 r., przy średnich kosztach wynoszących odpowiednio: 
3.240,98 zł, 3.819,41 zł i 4.301,27 zł,  

                                                      
17 Na koniec okresów sprawozdawczych. 
18 Ze względu na brak możliwości wyodrębnienia świadczeń związanych z opieką okołoporodową dla lat 2013-2015 
przedstawiono dane dotyczące wszystkich świadczeń udzielanych w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w zakresie 
położnictwa i ginekologii. 
19 W Szpitalu brak było możliwości określenia kosztów porodów fizjologicznych i w drodze cesarskiego cięcia wg metodologii 
przyjętej w kontroli NIK. 
20 Do porodów siłami natury wliczano następujące procedury: K59, M16, M17, N01, N02, N03, N08, N09, N11, N07C, N07D, 
N12, N13. Do porodów w drodze cesarskiego cięcia wliczano procedury: M13, M27, N01, N02, N03, N08, N09, N11, , N07C, 
N07D, N12, N13, M15. 
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• porody w drodze cesarskiego cięcia: 193,15 zł w 2013 r., 762,17 zł w 2014 r. 
i 998,72 zł w I półroczu 2015 r., przy średnich kosztach wynoszących 
odpowiednio: 4.963,76 zł, 4.507,87 zł i 6.021,71 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 223-224) 

1.6. Pobieranie opłat od ubezpieczonych pacjentów 

W latach 2013-2015 (do zakończenia kontroli), w Szpitalu nie pobierano opłat 
od ubezpieczonych pacjentów za świadczenia gwarantowane, objęte kontraktem 
zawartym z NFZ oraz opłat za wyższy standard świadczeń zdrowotnych. 

 (dowód: akta kontroli str. 225) 

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

 

2. Przestrzeganie standardów opieki okołoporodowej i praw 
pacjenta 

2.1.1. W latach 2013-2015 (do 30 września), wobec Szpitala prowadzone były cztery 
postępowania sądowe z powództwa byłych pacjentek Oddziału Położniczego (po 
jednym pozwie złożono w 2013 r. i 2014 r., dwa w 2015 r.). We wszystkich 
przypadkach postępowania sądowe nie zostały zakończone, a dotyczyły one:  

• spóźnionej interwencji - przeprowadzenia cesarskiego cięcia, które wywołało 
negatywne konsekwencje zdrowotne u dziecka (1 punkt wg skali Apgar) – 
zdarzenie miało miejsce w 2010 r., 

• spowodowania ciężkiego uszkodzenia ciała pacjentki (bezpłodność) – zdarzenie 
miało miejsce w 2008 r., 

• spóźnionej interwencji - przeprowadzenia cesarskiego cięcia, w wyniku którego 
jeden noworodek zmarł, a drugi urodził się martwy – zdarzenia miały miejsce 
w 2010 r. i 2014 r.,  

• spowodowania ciężkiego uszkodzenia ciała pacjentki (usunięcie trzonu macicy 
wraz z przydatkami) – zdarzenie miało miejsce w 2013 r. 

Wobec Szpitala toczyły się trzy postępowania przed Wojewódzką Komisją do Spraw 
Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Olsztynie. Dotyczyły one m.in.: 
• Nieprzyjęcia pacjentki do Szpitala w dniu jej zgłoszenia na Izbę Przyjęć, pomimo 

podwyższonego ciśnienia. W przypadku tym komisja orzekła, że w Szpitalu nie 
doszło do naruszenia procedur medycznych. 

• Zakażenia rany podczas cesarskiego cięcia bakterią (gronkowca). Komisja 
potwierdziła winę Szpitala w ww. zakresie, a w wyniku zawartego porozumienia 
wypłacono pacjentce odszkodowanie w kwocie 1.250 zł. 

W okresie objętym kontrolą, do Szpitala wpłynęły 92 skargi, w tym sześć dotyczyło 
pionu ginekologiczno-położniczego i neonatologii (trzy w 2013 r., jedna w 2014 r. 
i dwie w 2015 r. do 2 grudnia). Skargi na działalność oddziałów związanych 
z tematyką niniejszej kontroli NIK dotyczyły w: 
• 2013 r.: 

− Naruszenia strefy intymności pacjentki Oddziału Położniczego. Skargę 
uznano za zasadną i Dyrektor Szpitala pismem z dnia 3 lipca 2013 r. 
przeprosiła pacjentkę za zaistniałą sytuację; 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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− Niepodjęcia działań w sytuacji zagrożenia dziecka zarażeniem bakterią, 
którą posiadała pacjentka (paciorkowiec). Rozpatrujący sprawę nie znalazł 
żadnych nieprawidłowości w postępowaniu medycznym, a skargę uznano 
za niezasadną;  

• 2014 r. - odmowy zarejestrowania pacjentki na wykonanie badania 
prenatalnego, co uzasadniono przekroczeniem limitów. Szpital po rozpatrzeniu 
sprawy wyznaczył termin badania, o czym poinformował skarżącą;  

• 2015 r.: 

− Zarażenia w Szpitalu bakterią E.coli, a następnie zakażenie Clostridium 
oraz niewydania w dniu wypisu ze Szpitala wszystkich dokumentów, 
włącznie ze zwolnieniem lekarskim. Po rozpoznaniu sprawy wskazano, że 
infekcja E.coli jest prawdopodobnie infekcją pozaszpitalną, a zakażenie 
Clostridium może być efektem zastosowanej antybiotykoterapii. W sprawie 
długiego oczekiwania na dokumentację medyczną (niewydania 
dokumentacji) podano, że było to spowodowane nadmierną liczbą pacjentek 
kierowanych z innych szpitali. W odpowiedzi przeproszono skarżącą za 
utrudnienia i wydano kompletny wypis; 

− Nieokazania należytego szacunku pacjentce przez jednego z lekarzy oraz 
konieczności długiego oczekiwania na miejsce w oddziale. 
Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego skargę uznano za 
niezasadną o czym poinformowano pacjentkę.   

(dowód: akta kontroli str. 226-251) 

2.1.2. W okresie objętym kontrolą, do Szpitala nie wpływały wnioski o prowadzenie 
na jego terenie szkół rodzenia i szkoły takie nie funkcjonowały.  

Na terenie miasta Olsztyna od 20 lat funkcjonuje płatna szkoła rodzenia 
zorganizowana przy Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie. Ponadto Szpital, 
w ramach projektu „Poprawa opieki prenatalnej gwarancją zdrowia społeczności 
subregionu olsztyńskiego”, organizował od marca 2015 r. bezpłatne zajęcia w szkole 
rodzenia dla 300 kobiet.   

 (dowód: akta kontroli str. 89-103, 252-254) 

2.1.3. W okresie objętym kontrolą, w Oddziale Położniczym posiadającym III poziom 
referencyjności, odsetek porodów rozwiązanych w drodze cięcia cesarskiego 
w stosunku do ogółu porodów wynosił 60,3% w 2013 r., 56,4% w 2014 r. i 52,1% 
do końca września 2015 r., przy wskaźniku 10-15% zalecanym przez WHO. Należy 
zaznaczyć, że ok. 75% pacjentek tego oddziału, trafia ze zdiagnozowaną patologią 
ciąży lub porodu. 

Dyrektor Szpitala podała, że Szpital jest jedynym na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego ośrodkiem tzw. III poziomu referencyjnego, skupiając 
najcięższą patologię ciąży z obszaru całego regionu. Wszystkie kwalifikacje do cięć 
cesarskich były oparte o wskazania medyczne, zgodne z Rekomendacjami 
Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Podała też, że współpraca Szpitala ze 
szpitalami rejonowymi, skutkuje stałym zmniejszaniem wskaźników umieralności 
okołoporodowej noworodków.  

Badanie w zakresie przestrzegania standardów opieki okołoporodowej i praw 
pacjenta przeprowadzono na wybranej dokumentacji medycznej 100 losowo 
wybranych pacjentek, które w latach 2013-2015 (III kwartały) odbyły poród 
w Szpitalu (50 porodów fizjologicznych i 50 porodów w drodze cesarskiego cięcia). 



 

13 

W wyniku przeprowadzonego badania ustalono, że we wszystkich zbadanych 
przypadkach pacjentki wyrażały pisemne zgody na poszczególne zabiegi medyczne, 
a świadczenia zdrowotne były wykonywane przez personel wymieniony w umowie 
zawartej z NFZ. Ponadto w formularzach wyrażenia zgody na wykonanie zabiegu 
cesarskiego cięcia pacjentki informowane były o ewentualnych negatywnych 
skutkach tego zabiegu dla ich i dziecka zdrowia.   

Spośród 50 porodów fizjologicznych objętych analizą: 
− W 10 przypadkach nie stosowano interwencji medycznych. W 40 przypadkach 

w dokumentacji medycznej podano wykonane interwencje medyczne dotyczące: 
podania oksytocyny (9 przypadków), nacięcia krocza (38), przebicia pęcherza 
płodowego (2), zastosowania znieczulenia dolędźwiowego (28) i ogólnego (2). 

− W 28 przypadkach podano noworodkom mleko modyfikowane lub środek 
spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego.  

− W 46 przypadkach w dokumentacji medycznej odnotowano dwugodzinny 
kontakt matki i dziecka „skóra do skóry”. 

Analiza wybranej losowo próby dokumentacji medycznej porodów odbytych 
w drodze cesarskiego cięcia wykazała, że: w 16 przypadkach na 50 zbadanych 
przed wykonaniem cesarskiego cięcia podejmowano próby rozwiązania porodu 
drogami natury. Ustalono również, że we wszystkich 50 dokumentacjach 
medycznych znajdowały się zapisy uzasadniające wskazania medyczne do 
wykonania tego zabiegu, w tym m.in.: masa ciała noworodka, ułożenia dziecka, 
zaświadczenia od lekarzy specjalistów o konieczności rozwiązania porodu w drodze 
cesarskiego cięcia, wcześniejsze porody w drodze cesarskiego cięcia 
(osiem przypadków). 

W latach 2013-2015 (do końca września) Oddział Neonatologiczny otrzymał 
i wykorzystał 21.821 porcji mleka modyfikowanego i 509 porcji środka spożywczego 
specjalnego przeznaczenia medycznego dla noworodków21, w tym łącznie 7.873 
porcji w 2013 r., 7.829 w 2014 r. i 6.624 w 2015 r.  

W wyniku przeprowadzonego badania ankietowego (wyniki badania ankietowego 
opisano w pkt 2.2 wystąpienia pokontrolnego) 33 pacjentki (19, które odbyły poród 
fizjologiczny i 14, które urodziły w drodze cesarskiego cięcia) wskazały, że podczas 
pobytu w szpitalu podawano ich dzieciom mleko modyfikowane. 

Badanie losowo wybranej dokumentacji medycznej 100 pacjentek wykazało, że 
w 58 przypadkach, zgodnie ze wskazaniami lekarskimi, podawano noworodkom 
mleko modyfikowane lub środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego.  

(dowód: akta kontroli str. 8-9, 89-103, 255-463) 

2.1.4. Od 2014 r. w Szpitalu wdrażany był program wczesnej stymulacji laktacji 
ośrodków neonatologicznych i położniczych III poziomu referencyjnego, którego 
zakończenie przewidziane jest na koniec 2016 r.  

W ramach tego programu: 
− w maju 2014 r. 15 pracowników Oddziału Neonatologii uczestniczyło 

w trzydniowym szkoleniu dotyczącym karmienia piersią i mlekiem kobiecym 

                                                      
21 W 2013 r. wykorzystano 3.336 porcji mleka modyfikowanego po 90 ml, 4.368 porcji po 70 ml oraz 169 porcji specjalnego 
środka spożywczego. W 2014 r. wykorzystano 2.813 porcji po 90 ml, 4.752 porcji po 70 ml, 264 porcji specjalnego środka 
spożywczego oraz przygotowano na oddziale 4 porcje środka specjalnego przeznaczenia dla noworodków z alergią 
pokarmową. W 2015  r. (do września) wykorzystano 3.432 porcji po 90 ml, 3.120 porcji po 70 ml oraz 72 porcje specjalnego 
środka spożywczego. Cena poszczególnych porcji mleka wynosiła: za porcje 90 ml i 70 ml:  0,58 zł w 2013 r., 0,11 zł w 2014 r. 
i 0,21 zł w 2015 r. Cena specjalnego środka spożywczego za porcję 90 ml wynosiła: 3,22 zł w 2013 r., 3,14 zł w 2014 r. i 3,21 
w 2015 r. Cena środka specjalnego przeznaczenia dla noworodków z alergią pokarmową wykorzystanego w 2014 r. wynosiła 
34,82 zł. Wcześniaki karmione były przez sondę, noworodki butelką przez smoczek. 

Opis stanu 
faktycznego 
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wcześniaków i dzieci chorych (standard opieki w szpitalach III poziomu 
referencyjnego), prowadzonym przez Centrum Nauk o Laktacji, 

− w czerwcu 2014 r. dwie pielęgniarki z ww. oddziału ukończyły trzymiesięczny 
kurs specjalistyczny w zakresie edukacji i wsparcia kobiety w okresie laktacji 
zorganizowany przez Fundację Twórczych Kobiet, 

− w czerwcu 2015 r. lekarz Oddziału Neonatologicznego uzyskał tytuł 
certyfikowanego doradcy laktacyjnego, 

− w maju 2015 r. cztery pielęgniarki Oddziału Położniczego ukończyły kurs higieny 
niemowląt i wspierania laktacji.  

Dodatkowo w 2013 r., Szpital zawarł porozumienie dotyczące świadczenia do 
sierpnia 2016 r., usług doradztwa laktacyjnego. Usługi te, w ramach wolontariatu 
świadczono w wymiarze czterech godzin tygodniowo w okresie popołudniowym 
przez lekarza, który ukończył kurs medyczny Problemy w laktacji, zorganizowany 
przez Centrum Nauki o Laktacji. 

Porady w zakresie laktacji, udzielane pacjentkom przez certyfikowanego doradcę 
laktacyjnego ujmowane były w dokumentacji medycznej. 

(dowód: akta kontroli str. 464-475) 

2.2. W wyniku przeprowadzonego w toku kontroli badania ankietowego losowo 
wybranych 69 pacjentek, spośród 3.987 (1,7%), które w latach 2013-2015 (II kwartały) 
odbyły w Szpitalu poród (w tym 44 pacjentki, które odbyły poród fizjologiczny i 25 
pacjentek, które urodziły w drodze cesarskiego cięcia)22 ustalono m.in., że w odczuciu 
ankietowanych w Szpitalu nie przestrzegano niektórych standardów opieki 
okołoporodowej.  

I. Poród fizjologiczny: 

• Siedem pacjentek (15,9%) podało, że nie mogło wybrać szpitala, w którym 
miał się odbyć poród, a 35 (79,5%) wskazało, że nie mogły wybrać osoby 
prowadzącej poród. 

• W zakresie uzyskanych przez pacjentki informacji od osoby prowadzącej 
poród: 

− wystarczająco poinformowanych o swoim stanie zdrowia i zagrożeniach 
ciąży nie zostało 12 (27,3%) pacjentek; 

− w sposób niewystarczający objaśniono jak będzie przebiegał poród 15 
(34,1%) pacjentkom; 

− pisemnej zgody nie mogło wyrazić: na nacięcie krocza - 16 (36,4%) 
pacjentek, na cesarskie cięcie - 23 (52,1%), a o pisemną zgodę na podanie 
znieczulenia nie było pytanych 14 (31,8%); 

− propozycję obecności przy porodzie bliskiej osoby złożono 31 pacjentkom 
(70,5%), a o zgodę na obecność przy ich porodzie osób innych niż personel 
szpitala przyjmujący poród nie zapytano 33 (75%) pacjentek. 

• W celu ulżenia bólom w okresie skurczy porodowych personel szpitala nie 
zaproponował: wykonania masażu - 39 (88,6%) pacjentkom, wykonywania 
ćwiczeń oddechowych - 17 (38,6%), kąpieli w wannie - 33 (75%), kąpieli 
pod prysznicem - 19 (43,2%), zmiany pozycji - 14 (31,8%), spaceru - 20 

                                                      
22 W toku kontroli przeprowadzono badanie ankietowe wśród losowo wybranej grupy 300 pacjentek, spośród 3987 które odbyły 
porody w latach 2013-2015. Do losowo wybranej grupy 300 pacjentek skierowano anonimowe ankiety (200 pacjentek, które 
odbyły poród fizjologiczny, w tym 75 z 2013 r., 75 z 2014 r. i 50 z 2015 r. oraz 100 pacjentek, które urodziły w drodze 
cesarskiego cięcia, w tym 40 z 2013 r., 40 z 2014 r. i 20 z 2015 r.). W badaniu ankietowym wzięło udział łącznie 69 pacjentek 
(23% pacjentek, którym przesłano ankiety), które przesłały do Delegatury NIK w Olsztynie ankiety, w tym: 44 dotyczące 
porodów fizjologicznych (wypełniło je 22%% kobiet, które w kontrolowanym okresie urodziły w drodze porodu fizjologicznego), 
25 dotyczących porodów w drodze cesarskiego cięcia (wypełniło je 25% kobiet, które urodziły w drodze cesarskiego cięcia). 
Do NIK wpłynęły również dwie niewypełnione ankiety (0,7 % ogółu wysłanych ankiet). 
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(45,5%). Ponadto, 29 pacjentek (65,9%) wskazało, że nie zachęcano ich do 
picia wody lub innych przejrzystych płynów. 

• W okresie parcia 18 (40,9%) pacjentek nie zostało poinformowanych przez 
prowadzącego poród o stanie w jakim znajdowała się rodząca i dziecko.  

• Miejsce porodu mogło wybrać 11 (25%) pacjentek. W łóżku porodowym 
odbyły się 43 (97,7%) porody, na krześle porodowym - trzy (6,8%), a inaczej 
- jeden (2,3%). Pozycję przy porodzie mogło wybrać 14 (31,8%) pacjentek. 
W pozycji leżącej odbyły się 43 (97,7%) porody, pozycję stojącą 
zastosowano przy siedmiu (15,9%), a w innej pozycji odbyły się trzy (6,8%). 

• 39 (88,6%) pacjentek podało, że podczas porodu towarzyszyła im bliska 
osoba, jednocześnie osiem (18,2%) podało, że w trakcie porodu były 
obecne jeszcze inne osoby oprócz personelu medycznego przyjmującego 
poród (czterech pacjentek nie pytano o zgodę na obecność tych osób). 

• W trakcie porodu 25 (56,8%) pacjentek pytano o potrzebę podania 
znieczulenia. Wszystkie te pacjentki prosiły o znieczulenie i zostało im ono 
podane23. Spośród nich, osiem mogło wybrać jego rodzaj. 

• W 30 przypadkach (68,2%) pacjentkom nacięto krocze, przy czym 13 przed 
nacięciem zapytano o zgodę.  

• Sześciu pacjentkom (13,6%) w trakcie porodu naciskano (ugniatano) brzuch 
(dłonią lub łokciem – cztery przypadki oraz całym ciałem – dwa), w ww. 
przypadkach miało to miejsce w II okresie porodu, przy czym dwóm 
pacjentkom prawdopodobnie zastosowano chwyt Kristellera. O zgodę na 
wykonanie tego zabiegu zapytano jedną z pacjentek i uzyskano ją przed 
jego przeprowadzeniem.  

• Po urodzeniu dziecka 42 (95,5%) pacjentkom zapewniono kontakt „skóra do 
skóry”. W 17 przypadkach trwał on krócej niż 30 minut, w pięciu - od 30 
minut do godziny, w 13 - od godziny do dwóch godzin, a w siedmiu - 
powyżej dwóch godzin. 

• W trzech (6,8%) przypadkach prowadzący poród nie powiedział rodzącej 
jaki jest stan noworodka, a w czterech (9,1%) stanu noworodka nie 
oceniano w obecności pacjentki. 

• Umiejętności zawodowe personelu szpitala odbierającego poród bardzo 
dobrze oceniło 28 (63,6%) pacjentek, dobrze - 12 (27,3%), a przeciętnie - 
cztery (9,1%). 

• Sposób informowania pacjentek o ich stanie zdrowia i stanie zdrowia 
dziecka oceniło bardzo dobrze 16 pacjentek (36,4%), dobrze - 12 (27,3%) i 
przeciętnie - 13 (29,5%). Dwie (4,5%)  ankietowane sposób informowania w 
przedmiotowym zakresie oceniły źle, a jedna (2,3%) bardzo źle. 

• Sposób traktowania pacjentek (troskliwość, okazywanie szacunku) oceniło 
bardzo dobrze 15 (34,1%) pacjentek, dobrze - 20 (45,5%), przeciętnie - 
sześć (13,6%), a  bardzo źle - trzy (6,8%). 

• Oceniając pobyt w szpitalu, niewystarczające informowanie o:  swoim stanie 
zdrowia zgłosiło dziewięć pacjentek (20,5%), stanie zdrowia dziecka przed 
porodem - 14 (31,8%), stanie zdrowia noworodka - siedem (15,9%),  
a o sposobie karmienia piersią - 17 (38,6%). 

• Trzy pacjentki (6,8%) podały, że podczas pobytu w szpitalu nie miały 
zaufania do umiejętności zawodowych zajmujących się nimi lekarzy 
i położnych, a pięć (11,4%) wskazało, że nie czuło się bezpiecznie. 

• Jedna pacjentka (2,3%) podała, że podczas pobytu w szpitalu nie była 
traktowana z szacunkiem przez osobę prowadzącą poród, a sześć (13,6%) 

                                                      
23 W dwóch przypadkach było to znieczulenie przeciwbólowo-rozkurczowe, czterech gazowe, a w 21 zewnątrzoponowe. 
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przez pozostały personel medyczny szpitala. Ponadto, osiem pacjentek 
(18,2%) wskazało, że w szpitalu nie respektowano ich prawa do prywatności 
i intymności. 

• Na pytanie, czy w trakcie pobytu w szpitalu pacjentka lub dziecko zaraziła 
się drobnoustrojami, sześć (13,6%) ankietowanych odpowiedziało 
twierdząco.  

II. Poród w drodze cesarskiego cięcia (odpowiedzi uzyskane od 25 pacjentek): 

• Wyboru szpitala, w którym miał się odbyć poród nie mogło dokonać 11 
pacjentek (44%), a 21 (84,0%) wskazało, że nie mogły wybrać osoby 
prowadzącej poród. 

• W zakresie uzyskanych informacji od osoby prowadzącej poród: 
− wystarczająco nie zostało poinformowanych o swoim stanie zdrowia 

i zagrożeniach ciąży sześć (24%) pacjentek; 
− w sposób niewystarczający objaśniono dziewięciu (36%) pacjentkom jak 

będzie przebiegał poród;  
− pisemnej zgody nie mogło wyrazić: na nacięcie krocza - 20 (80%) 

pacjentek, na cesarskie cięcie - sześć (24%), a o pisemną zgodę na 
podanie znieczulenia nie było pytanych osiem (32%) pacjentek; 

− obecności przy porodzie bliskiej osoby nie zaproponowano 18 pacjentkom 
(72%) i nie zapytano ich o zgodę na obecność przy ich porodzie osób 
innych niż personel szpitala przyjmujący poród. 

• W celu ulżenia bólom w okresie skurczy porodowych personel szpitala nie 
zaproponował: wykonania masażu - 22 (88%) pacjentkom, wykonywania 
ćwiczeń oddechowych - 20 (80%), a kąpieli w wannie, kąpieli pod 
prysznicem, zmiany pozycji, spaceru  - po 21 (84%). Także 21 pacjentek nie 
zachęcano do picia wody lub innych przejrzystych płynów. 

• Przed wykonaniem cesarskiego cięcia o zgodę na jego wykonanie zapytano 
23 (92%) pacjentki, spośród których 16 poinformowano o negatywnych 
skutkach tego zabiegu. Ponadto, 10 (40%) pacjentek wskazało, że poród 
w drodze cesarskiego cięcia odbył się na ich życzenie. 

• Po urodzeniu dziecka nie zapewniono kontaktu „skóra do skóry” 19 (76%) 
pacjentkom. W czterech przypadkach trwał on krócej niż 30 minut, a po 
jednym przypadku - od 30 minut do godziny oraz powyżej dwóch godzin. 

• W czterech (16%) przypadkach prowadzący poród nie powiedział rodzącej 
jaki jest stan noworodka, a w 18 (72%) stanu noworodka nie oceniano 
w obecności pacjentki. 

• Umiejętności zawodowe personelu szpitala odbierającego poród bardzo 
dobrze oceniło 16 (64%) pacjentek, dobrze - osiem (32%), a przeciętnie - 
jedna (4%). 

• Sposób informowania pacjentek o ich stanie zdrowia i stanie zdrowia 
dziecka bardzo dobrze oceniło dziewięć (36%) pacjentek, dobrze - 11 
(44%), przeciętnie - cztery (16%) i bardzo źle - jedna (4%). Natomiast 
sposób informowania w przedmiotowym zakresie bardzo dobrze oceniło 10 
(40%) ankietowanych, dobrze lub przeciętnie - po siedem (28%), a źle - 
jedna (4%). 

• Sposób traktowania pacjentek (troskliwość, okazywanie szacunku) bardzo 
dobrze oceniło 10 (40%) pacjentek,  dobrze i przeciętnie - po siedem (28%), 
a źle - jedna (4%). 

• Oceniając pobyt w szpitalu pięć (20%) pacjentek wskazało, że nie czuły się 
wystarczająco poinformowane o swoim stanie zdrowia, trzy (12%) o stanie 
zdrowia dziecka przed porodem, dwie (8%) o stanie noworodka i sześć 
(24%) o sposobie karmienia piersią. 
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• Dwie (8%) pacjentki podały, że podczas pobytu w szpitalu nie miały 
zaufania do umiejętności zawodowych zajmujących się nimi lekarzy 
i położnych, a jedna (4%), że nie czuła się bezpiecznie. 

• Trzy (12%) pacjentki podały, że podczas pobytu w szpitalu nie były 
traktowane z szacunkiem przez pozostały personel medyczny szpitala. 
Ponadto, cztery (16%) pacjentki stwierdziły, że nie respektowano ich prawa 
do prywatności i intymności, a dwie (8%) wskazały, że w trakcie pobytu 
w szpitalu zaraziły się one lub ich dziecko drobnoustrojami. 

W odniesieniu do wyników badań ankietowych, Dyrektor Szpitala podała, że trudno 
odnieść się do subiektywnych ocen rodzących, które w sposób wybiórczy odbierają 
informacje przekazywane przez personel medyczny. Wskazała też, że Oddział 
Położniczy i Neonatologiczny są ośrodkami III poziomu referencyjności, które 
udzielają świadczeń wysokospecjalistycznych w leczeniu najcięższych powikłań 
okresu ciąży, porodu i połogu, przyjmując pacjentki z całego regionu. W odniesieniu 
do porodów fizjologicznych podała m.in., że: 

− na bieżąco dokonuje się oceny stanu rodzącej, przebiegu porodu oraz stanu 
płodu, o czym informuje się rodzącą i osobę jej towarzyszącą, natomiast 
zdarzają się porody, gdzie personel nie jest w stanie w sposób jednoznaczny 
objaśnić jak będzie przebiegał poród, 

− zgoda lub odmowa na interwencję medyczną odnotowywana jest w planie 
porodu, który w trakcie porodu może być modyfikowany w zależności od sytuacji 
zdrowotnej pacjentki lub dobrostanu płodu, 

− kobiety rodząc informowane są o stosowanych na oddziale metodach 
łagodzenia bólu porodowego, a zastosowanie odpowiedniej metody zależy od 
sytuacji klinicznej oraz etapu porodu,  

− w Szpitalu nie wykonuje się manewru Kristerella, co może sugerować ucisk na 
brzuch, podany w ankietach przez pacjentki. 

W odniesieniu do porodów w drodze cesarskiego cięcia Dyrektor Szpitala podała, że 
decyzja o zastosowaniu tej metody podejmowana jest w wyniku oceny sytuacji 
położniczej przez zespół medyczny posiadający doświadczenie i wiedzę w tym 
zakresie. Stosowanie w takich przypadkach standardów opieki okołoporodowej jest 
niemożliwe.  

W sprawie problemów w stosowaniu standardów opieki okołoporodowej oraz 
ewentualnych ich zmian, Dyrektor Szpitala i Ordynator Oddziału Położniczego podali 
m.in., że : 

− Jedynie aspekty medyczne decydują o operacyjnym zakończeniu ciąży, 
a zrównanie przez NFZ wyceny cięcia cesarskiego i porodu fizjologicznego 
miało prawdopodobnie wywierać presję ekonomiczną na zmniejszenie liczby 
cięć cesarskich na korzyść porodów fizjologicznych.  

− Stały wzrost liczby ciąż wysokiego ryzyka i ciąż z powikłaniami oraz napór 
ciężarnych z całego województwa na oddziały wysokospecjalistyczne (III poziom 
referencyjności), doprowadza do nadmiernego obłożenia łóżek. Zauważalny jest 
również w województwie problem niedoboru kadry ginekologiczno-położniczej, 
wynikający ze zbyt małej liczby szkolących się rezydentów do liczby 
odchodzących na emerytury. 

− Kosztowne procedury anestezjologiczne oraz niedobór lekarzy tej specjalności 
w szpitalach rejonowych, przy możliwości znieczulenia zewnątrzoponowego dla 
każdej rodzącej, spowoduje kolejne przesunięcie pacjentek w kierunku szpitali 
wysokospecjalistycznych, co nasili już istniejące niedobory łóżkowe i może 
pogorszyć warunki porodu. 
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− Wybór przez rodzącą lekarza lub położnej jest niemożliwy ze względu na 
organizację pracy lub odpowiedzialność zawodową osoby niebędącej 
pracownikiem i odpowiedzialność karną w przypadku roszczeń pacjentki. 

Zwrócili również uwagę na zbyt rygorystyczne i rozbudowane zalecenia dotyczące 
badań diagnostycznych, w tym u kobiet z grupy niskiego ryzyka zachorowania (np. 
badania wziernikowania pochwy przy każdej wizycie ciężarnej lub dwukrotnego 
w czasie ciąży badania w kierunku HIV). 

 (dowód: akta kontroli str. 476-504) 

Analiza 100 losowo wybranych dokumentacji medycznych wykazała, że nie we 
wszystkich przypadkach zamieszczano w dokumentacji medycznej zapisy 
o wykonaniu niektórych czynności, do czego zobowiązuje rozporządzenie w sprawie 
standardów opieki okołoporodowej. Dotyczyło to następujących czynności:  
− położenia noworodka po porodzie bezpośrednio na brzuchu matki, jeśli stan 

ogólny noworodka i matki na to pozwalają oraz osuszenie i zabezpieczenie 
noworodka przed utratą ciepła (IX ust. 4 pkt 9 ww. rozporządzenia) – 38 
przypadków, w tym 34 dotyczyło porodów w drodze cesarskiego cięcia,  

− oznakowania noworodka przed jego odpępnieniem (X ust. 3 pkt 2) – osiem 
przypadków, 

− uzasadnienia nacięcia krocza (IX ust. 4 pkt 7) – 24 przypadki, 
− zaciśnięcia pępowiny po ustaniu tętnienia (X ust. 3 pkt 3) – 100 przypadków.  

Ordynator Oddziału Położniczego podał, że w trakcie cięcia cesarskiego dziecko jest 
przystawiane „skóra do skóry”, a następnie do czasu zakończenia procedur 
medycznych związanych z cięciem dziecko jest pod opieką Oddziału 
Neonatologicznego. Zostaje przekazane mamie od razu po jej powrocie z bloku 
operacyjnego i przystawiane do piersi, w czasie do dwóch godzin.  

Dyrektor Szpitala podała, że wszystkie standardy opieki okołoporodowej, są ściśle 
przestrzegane i wykonywane w Oddziale Położniczym. Natomiast nie wszystkie były 
odnotowywane w dokumentacji medycznej, ponieważ miały tak oczywisty charakter 
kliniczny, że nie uznawaliśmy za konieczne ich dokumentowanie. Od lat standardem 
w naszym Oddziale są, np. przecięcie pępowiny jałowym narzędziem, kontakt matki 
i dziecka „skóra do skóry” po porodzie, instruktaż prawidłowej laktacji. Z oczywistych 
dla nas powodów nie wpisywaliśmy także wskazań do nacięcia krocza – wykonuje 
się je zawsze z powodu zagrażającego pęknięcia.  

(dowód: akta kontroli str. 89-103, 255-469, 488-489) 

2.3. Podczas przeprowadzonych w toku kontroli oględzin pomieszczeń Oddziału 
Położniczego nie stwierdzono występowania materiałów promujących sztuczne mleko 
oraz akcesoriów do jego podawania . 

Z przeprowadzonego badania ankietowego wynika, że 44 pacjentek (63,8%) w trakcie 
pobytu w szpitalu zetknęło się z reklamami albo ofertami zakupu produktów lub usług 
związanych z opieką nad noworodkiem, z których 23 (33,3%) otrzymywało później 
propozycje zakupu towarów lub usług. 

Dyrektor Szpitala podała, że pacjentki na mocy umowy współpracy z podmiotem 
zewnętrznym otrzymują zestaw edukacyjny „niebieskie pudełko” zawierający poradnik 
oraz informacje i próbki produktów przeznaczonych dla matki i dziecka. Zawartość 
zestawu jest weryfikowana przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych.  

(dowód: akta kontroli str. 89-103, 136-175, 255-460) 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli w Szpitalu przestrzegano na ogół standardów 
opieki okołoporodowej, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 
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września 2012 r. Stwierdzono bowiem, że interwencje medyczne stosowane 
podczas porodów naturalnych, a także porody rozwiązane w drodze cesarskiego 
cięcia były uzasadniane względami medycznymi. Odnotowano natomiast przypadki 
prowadzenia dokumentacji medycznej niezgodnie z ww. standardami, gdyż nie 
ujmowano w niej niektórych czynności wykonywanych podczas porodu, w tym m.in. 
zaciśnięcia pępowiny po ustaniu tętnienia. 

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 Najwyższej Izbie Kontroli24, wnosi o: 

1. Podjęcie działań zapewniających każdorazowe sporządzanie „Karty rejestracji 
zakażenia szpitalnego”.  

2. Przestrzeganie standardów opieki okołoporodowej w zakresie dokumentowania 
wszystkich wykonywanych czynności medycznych.  

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 Olsztynie. 

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. 

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. 

Olsztyn, dnia 31 grudnia 2015 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontroler/Kontrolerzy Dyrektor 
Andrzej Zyśk Cezary Kasznicki 

Główny specjalista k.p. 
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Andrzej Sibierski 
Starszy inspektor k.p. 
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24 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 
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