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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 

Kontroler Piotr Stupienko – główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 97540 z dnia 27 października 2015 r.  

Jednostka 

kontrolowana 
Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, ul. Mickiewicza 23, 13-100 Nidzica (dalej: „ZOZ” 
lub „Szpital”).  

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Lek. med. Anna Osłowska – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy  
od 28 grudnia 2004 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-3) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
 
Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli2 w Szpitalu, poza jednym stwierdzonym 
przypadkiem, przestrzegano standardów opieki okołoporodowej określonych  
w rozporządzeniu w sprawie standardów opieki okołoporodowej3. Zapewniono 
bowiem, przeszkolony w zakresie ww. standardów, wykwalifikowany i odpowiedniej 
liczbie personel medyczny. Spełniano także warunki dotyczące pomieszczeń, 
sprzętu i aparatury medycznej do świadczenia opieki okołoporodowej, wymagane 
dla oddziału położniczego. Podejmowano działania mające na celu promowanie 
naturalnych metod karmienia piersią, a interwencje medyczne podczas porodów 
stosowano jedynie w uzasadnionych medycznie przypadkach4. Dokumentowano 
wszystkie wykonane podczas porodów czynności oraz wypełniono obowiązek 
ustalenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, określony  
w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  

Stwierdzono jednak, że pomimo, ujawnienia występowania czynników ryzyka  
w przypadku jednej z pacjentek, wbrew wymogowi określonemu w standardach nie 
przekazano jej do oddziału położniczego o odpowiednim do jej stanu zdrowia 
poziomie referencyjnym.  

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. Ponadto,  
                                                      
1 Do dnia zakończenia czynności kontrolnych, tj. do dnia 29 grudnia 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 434 porodów w latach 
2013-2015 (do końca września). 
5 Stwierdzono 19 przypadków sprawowania dyżurów przez lekarzy przez 2 doby (48 godzin) bez przerwy, w wybranych  
do kontroli miesiącach lipiec i sierpień z lat 2013-2015.  
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w badanym latach, odnotowano wyższy niż zalecany przez Światową Organizację 
Zdrowia (dalej: „WHO”), wskaźnik porodów rozwiązanych w drodze cesarskiego 
cięcia. Wskaźnik ten wynosił bowiem od 37,0% do 50,3%, a zalecany przez WHO 
wynosi 10-15%. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przygotowanie Oddziału Położniczo-Ginekologicznego do udzielania 
świadczeń zdrowotnych 

1.1. Działalność Oddziału Położniczego w latach 2013-2015. 

1.1.1. W latach 2013-2015 (do końca września) na Oddział Położniczo-
Ginekologiczny (dalej: Oddział Położniczy) Szpitala (I stopień referencyjności) 
przyjęto łącznie 434 pacjentek (w tym 173 w 2013 r., 157 w 2014 r. i 104 pacjentki  
w 2015 r.), tj. o 191 pacjentek mniej niż w latach 2010-20126. 

W związku z malejącą liczbą pacjentek przyjmowanych na Oddział Położniczy, 
malała również liczba porodów. W latach 2013-2015 (do końca września) 
odnotowano łącznie 434 porody, w tym 173 w 2013 r., 157 w 2014 r. i 104 w 2015 r. 
W porównywanym okresie lat 2010-2012, odnotowano łącznie 627 porodów, w tym 
212 w 2010 r., 199 w 2011 r. i 216 porodów w 2012 r.  

W analizowanym okresie malała liczba porodów fizjologicznych7, rosła natomiast 
liczba porodów odbytych w drodze cesarskiego – odnotowano 66 porodów w drodze 
cesarskiego cięcia w 2010 r. (31,1% porodów ogółem), 70 w 2011 r. (35,2%),  
66 w 2012 r. (30,6%), 64 w 2013 r. (37,0%), 79 w 2014 r. (50,3%) i 50 (48,1%)  
do końca września 2015 r. 

Liczba noworodków żywo urodzonych wynosiła 210 w 2010 r., 198 w 2011 r.,  
214 w 2012 r., 173  w 2013 r., 157 w 2014 r. i 103 do końca września 2015 r.  

W latach 2013-2015 (do końca września) wystąpił jeden przypadek zgonu noworodka 
związany z porodem8 (zagadnienie opisane w pkt 2 niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego), nie wystąpiły natomiast przypadki noworodków martwo urodzonych9 
oraz zgonów kobiet związanych z porodem.  

W latach 2010-2015 w Szpitalu nie wystąpiły porody zakończone wykorzystaniem 
kleszczy, wystąpiły natomiast porody z użyciem vacuum – łącznie 18 przypadków10. 

ZOZ nie przyjmował pacjentek w związku z porodem z innych szpitali, nie wystąpiły 
też przypadki przekazywania ciężarnych w związku z porodem do innych szpitali. 

 (dowód: akta kontroli str. 4) 

1.1.2.  latach 2013-2015 (do czasu rozpoczęcia kontroli NIK) podmioty zewnętrzne 
przeprowadziły w ZOZ łącznie 51 kontroli (18 w 2013 r., 21 w 2014 r. i 12 w 2015 r.), 
z których cztery związane były tematyką niniejszej kontroli NIK, tj. 

I) 2013 r.:  

                                                      
6 W latach 2010-2012 przyjęto na Oddział położniczy łącznie 625 pacjentek, w tym 212 w 2010 r., 199 w 2011 r. i 214 
pacjentek w 2012 r. 
7 W 2010 r. odnotowano 145 porodów fizjologicznych (68,4% ogółu porodów), 124 w 2011 r. (62,3%), 144 w 2012 r. (66,7%), 
105 w 2013 r. (60,7%), 75 w 2014 r. (47,8%) i 53 porody fizjologicznych do końca września 2015 r. (51,0%) 
8 Pojedyncze przypadki zgonu okołoporodowego noworodka odnotowano w ZOZ również w 2010 r. i w 2012 r.  
9 W porównywanym okresie 2010-2012 odnotowano 5 przypadków martwo urodzonych noworodków – 2 w 2010 r, 1 w 2011 r. 
i 2 w 2012 r. 
10 Odnotowano: 1 przypadek użycia vacuum w 2010 r., 5 w 2011 r., po 4 przypadki w 2012 r. i 2013 r., 3 w 2014 r. i 1 do końca 
września 2015 r. 
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• Kontrola przeprowadzona przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki  
w Olsztynie z udziałem Konsultantów Wojewódzkich ds. Ginekologii  
i Położnictwa, Neonatologii oraz Pediatrii. W wyniku przeprowadzonej kontroli 
stwierdzono nieprawidłowości o charakterze formalnym w dokumentacji 
medycznej (dotyczące m.in. nieprawidłowej autoryzacji niektórych wpisów 
dokonywanych przez pielęgniarki i położne oraz w historiach chorób protokołów 
operacyjnych) oraz brak opracowanej i wdrożonej procedury  znieczulenia 
okołoporodowego. W związku z ww. nieprawidłowościami sformułowane 
zostały odpowiednie wnioski pokontrolne. W dniu 26 lutego 2014 r. Dyrektor 
ZOZ poinformowała organ kontrolujący o ich wykonaniu. 

• Kontrola przeprowadzona przez Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki 
Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie (dalej: „NFZ”), dotycząca 
sprawdzenia prawidłowości realizacji umowy w rodzaju leczenie szpitalne11.  
W jej wyniku Szpital został oceniony pozytywnie z uchybieniami (nie dotyczyły 
one jednak położnictwa).  

II) 2014 r. - kontrola przeprowadzona przez Wojewódzką Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną w Olsztynie w zakresie realizacji programu szczepień ochronnych 
noworodków oraz stanu sanitarno-higienicznego. W jej wyniku nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

III) 2015 r. -  kontrola przeprowadzona przez Komitet Upowszechniania Karmienia 
Piersią w Warszawie dotycząca ponownej oceny w zakresie utrzymania prawa  
do tytułu „Szpital Przyjazny Dziecku”12. W jej wyniku, w czerwcu 2015 r. Szpital 
otrzymał od Dyrektora Generalnego UNICEF POLSKA list gratulacyjny w sprawie 
wypełnienia „10 kroków do udanego karmienia piersią”13 i utrzymania prawa  
do ww. tytułu na kolejne 5 lat.  

 (dowód: akta kontroli str. 5-12) 

1.1.3. W badanym okresie na Oddziale Położniczym wystąpiły dwa przypadki 
zakażeń wewnątrzszpitalnych, tj. zakażeń gronkowcem złocistym „MRSA”. Zostały 
one wykryte w 2014 r. badaniu przeprowadzonym po upływie 72 godzin od przyjęcia 
pacjentek do Szpitala. W przypadkach tych przeprowadzono postępowanie dotyczące 
poszukiwania źródeł zakażenia oraz ich wyeliminowania14.  

W Oddziale Położniczym stosowano ogólne zasady postępowania epidemio-
logicznego, opisane w instrukcjach zapobiegania zakażeniom, opracowanych na 
podstawie obowiązujących aktów prawnych, w tym ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o 
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi15 oraz zasad 
określonych w rozporządzeniu w sprawie standardów opieki okołoporodowej. 
Polegały one m.in. na: 

− badaniu mikrobiologicznym w kierunku GBS, tj. badaniu przesiewowym  
u każdej kobiety rodzącej (w tym badaniu w kierunku kolonizacji Badanie 
przesiewowe na obecność paciorkowców z grupy B (GBS), wykonanym przed 
porodem i u każdego noworodka w pierwszych minutach życia, 

                                                      
11 W ramach tej kontroli NFZ badał m.in. pomieszczenia Szpitala i posiadane wyposażenie Oddziału Położniczego pod kątem 
spełniania standardów opieki okołoporodowej.  
12 Tytuł ten został przyznany ZOZ w Nidzicy w dniu 18 marca 1998 r. – prawo o posługiwania się tym tytułem podlega 
okresowej reocenie przez UNICEF POLSKA. 
13 Ustalonych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF). 
14 tj. pobrano wymazy z nosa w kierunku nosicielstwa gronkowca od personelu medycznego, sprawdzono funkcjonowanie 
procedur m.in. higieny rak, dezynfekcji narządzi i sprzętu medycznego, profilaktyki antybiotykowej okołooperacyjnej, itd.  
W wyniku przeprowadzonego postepowania ustalono źródło zakażenia – jedną osobę z personelu medycznego odsunięto  
od pracy i zastosowano eradykację Mupirocyną z uwagi na nosowe nosicielstwo Staphylococcus aureus. Pacjentki  
ze stwierdzonym zakażeniem poddano izolacji kontaktowej zgodnie z obowiązującymi procedurami, zastosowano leczenie wg 
standardów. 
15 Dz. U. z 2013 r., poz. 947 ze zm. 
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− możliwości fizycznej izolacji osób podejrzanych o zakażenie, 
− stosowaniu antybiotykoterapii okołoporodowej dla kobiet rodzących z GBS(+) 

oraz antybiotykoterapii okołoporodowa kobiet bez wyników badań w ciąży  
w tym kierunku, 

− przebywaniu noworodka w bliskim kontakcie z matką od pierwszych chwil życia 
(pokoje łóżkowe w systemie matka+dziecko), 

− stosowaniu sterylnych jednorazowych zestawów bielizny dla noworodków, 
− braku nadmiernego zagęszczenia pacjentek (średnio poniżej 1-go porodu na 

dobę), 
− krótkim pobycie matki i noworodka w oddziale (3-5 dni), 
− naturalnym karmieniu noworodka (mlekiem matki). 

(dowód: akta kontroli str. 13-18) 

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

1.2.1. W latach 2013-2015 (do końca września) w Szpitalu zapewniono personel 
medyczny w liczbie określonej w rozporządzeniach Ministra Zdrowia w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego16. Ustalono bowiem,  
że w ww. latach zatrudnionych było średnio siedmiu lekarzy ginekologów-położników 
(spośród których sześciu posiadało II stopień specjalizacji, a jeden lekarz posiadał  
I stopień specjalizacji) oraz dziewięciu lekarzy pediatrów. Osoby udzielające 
świadczeń zdrowotnych wykazane były w umowie zawartej  z NFZ.  

(dowód: akta kontroli str. 19-43) 

1.2.2. W badanych latach w Szpitalu spełniony był standard stałej obecności 
anestezjologa w lokalizacji, określony w rozporządzeniach w sprawie w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Stwierdzono bowiem,  
że Szpitalu zatrudnionych było 10 anestezjologów. 

Na dyżurach po godzinach normalnej ordynacji i w dni wolne od pracy, w Szpitalu 
przebywał jeden anestezjolog oraz jeden na dyżurze telefonicznym na wezwanie 
(czas przybycia anestezjologa do Szpitala określony był na czas „do pół godziny”). 
Według Dyrektor ZOZ, taki sposób organizacji czasu pracy anestezjologów, wynika  
z organizacji pracy przyjętej w Szpitalu oraz z ilości zdarzeń medycznych. Personel  
w szpitalu stara się zaplanować zabiegi medyczne w dniach i godzinach zwykłej 
ordynacji, natomiast nie planuje się zabiegów po godzinach normalnej ordynacji  
i w dni wolne od pracy (chyba, że ze względów medycznych zabieg należy wykonać 
w takim terminie). W opinii Dyrektor ZOZ, przyjęta organizacja pracy anestezjologów 
jest optymalna i zapewnia pełne bezpieczeństwo pacjentek. 

W latach 2013-2015 (do końca września) żadna z pacjentek nie skorzystała  
z możliwości otrzymania znieczulenia zewnątrzoponowego w trakcie porodu. Według 
Dyrektor ZOZ, pacjentki są informowane o konsekwencjach związanych z tym 
znieczuleniem. Ze względu na dużą liczbę powikłań spowodowanych znieczuleniami 
zewnątrzoponowymi, pacjentki nie wykazują zainteresowania taką formą łagodzenia 
bólu. Dyrektor ZOZ podała również, że pacjentkom proponuje się inne metody 
łagodzenia bólu i z nich najczęściej korzystają.  

(dowód: akta kontroli str. 44-45,50-52,351-371) 

1.2.3. Zgodnie z przyjętą w ZOZ organizacją pracy na Oddziale Położniczym  
w ramach godzin zwykłej ordynacji, świadczeń medycznych udzielało minimum 

                                                      
16 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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dwóch lekarzy ginekologów-położników i dwie położne. Natomiast na dyżurach po 
godzinach normalnej ordynacji i w dni wolne od pracy, dyżury pełnili jeden lekarz  
i dwie położne. W takim zakresie zapewniono pacjentkom przewidzianą  
w standardach opieki okołoporodowej możliwość wyboru osoby sprawującej opiekę17, 
bowiem pacjentki, miały wybór pomiędzy dwoma lekarzami i dwiema położnymi  
(w godzinach zwykłej ordynacji) lub pomiędzy jednym lekarzem i dwiema położnymi 
(na dyżurach po godzinach normalnej ordynacji i w dni wolne od pracy). 

Badanie w zakresie czasu pracy lekarzy zatrudnionych w Oddziale Położniczym18,  
w wytypowanych do kontroli miesiącach lipiec i sierpień w latach  2013-2015 
wykazało, że wystąpiło 19 przypadków sprawowania dyżurów przez lekarzy przez 
 2 doby bez przerwy (48 godzin), w tym po 4 w lipcu i sierpniu 2013 r., 3 w lipcu  
i 1 w sierpniu 2014 r. oraz 4 w lipcu i 3 w sierpniu 2015 r. W okresie pełnienia przez 
lekarzy ww. dyżurów odbyło się łącznie sześć porodów, w tym jeden w lipcu 2013 r., 
po jednym w lipcu i sierpniu 2014 r., dwa w lipcu 2015 r. oraz jeden w sierpniu 2015 r. 

Według Dyrektor ZOZ, takie sytuacje miały miejsce w okresie urlopowym, jednak  
nie miało to wpływu na funkcjonowanie Oddziału Położniczego, ponieważ w trakcie 
ww. dyżurów wystąpiła niewielka ilość świadczeń medycznych. Dyrektor ZOZ podała 
również, że w związku z formą zatrudnienia lekarzy Oddziału Położniczego, nie mają 
zastosowania wobec nich przepisy wynikające z kodeksu pracy i ustawy  
o działalności leczniczej. Wskazała ponadto, że na rynku pracy brakuje lekarzy, 
zwłaszcza lekarzy specjalistów, aby zapewnić większą liczbę osób do objęcia 
dyżurów. 

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

 (dowód: akta kontroli str. 53-60,351-370) 

1.2.4. Zarządzeniem z dnia 9 czerwca 2014 r., na podstawie art. 50 ustawy  
o działalności leczniczej, Dyrektor Szpitala ustaliła minimalne normy zatrudnienia 
pielęgniarek i położnych. Zgodnie z ww. zarządzeniem, minimalne zatrudnienie na 
ww. stanowiskach określone zostało na 8 etatów, podczas zatrudnienie faktyczne 
wynosiło 13 etatów w latach 2013-2014 r. i 12 etatów w 2015 r. (do końca września). 

(dowód: akta kontroli str. 61-62,78-79) 

1.2.5. Personel medyczny Oddziału Położniczego przeszkolony był w zakresie 
standardów opieki okołoporodowej. Wiedzę o obowiązujących standardach opieki 
okołoporodowej uzyskiwano poprzez samokształcenie, uczestniczenie w szkoleniach 
wewnątrzszpitalnych i zewnętrznych, kursach kwalifikacyjnych i podstawowych oraz 
konferencjach, na których poruszane były m.in. zagadnienia związane z tematyką 
standardów opieki okołoporodowej, prawidłowego odżywiania kobiet w ciąży  
i karmienia piersią, pielęgniarstwa noworodków i położnych19. W badanym okresie,  
na szkolenia personelu medycznego Oddziału Położniczego, Szpital poniósł koszty  
w łącznej kwocie 10,1 tys. zł.  

 (dowód: akta kontroli str. 44,47-48,63-76,77-91) 

                                                      
17 Zgodnie ze standardami opieki okołoporodowej, osobą sprawująca opiekę jest lekarz specjalista w dziedzinie położnictwa  
i ginekologii, lekarz z specjalizacją I stopnia w dziedzinie położnictwa i ginekologii, lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie 
położnictwa i ginekologii lub położna, tj. osoby sprawujące odpowiednio opiekę nad ciężarną, rodzącą, położnicą  
i noworodkiem i odpowiedzialne za prowadzenie porodu fizjologicznego. 
18 Wszyscy lekarze Oddziału Położniczego zatrudnieni byli na podstawie umów kontraktowych. 
19 Szpital finansował szkolenia zewnętrzne pielęgniarek i położnych oraz niektóre szkolenia zewnętrzne lekarzy. Lekarze 
(wszyscy zatrudnieni na umowach kontraktowych) uczestniczyli ponadto w różnych formach kształcenia, we własnym zakresie, 
tj. finansowali uczestnictwo w nich z środków otrzymywanych w ramach kontraktu. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Opis stanu 
faktycznego 
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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 leczniczą20. Ustalono m.in., że: 

• Pacjentki zgłaszające się do porodu miały możliwość podjazdu samochodem 
pod drzwi szpitala, a na druga kondygnację budynku szpitalnego, gdzie 
znajdował się Oddział Położniczy, oprócz schodów istniała również możliwość 
skorzystania z windy.  

• Jednym z wyodrębnionych pomieszczeń Szpitala była Izba przyjęć, gdzie 
pacjentki miały możliwość przebrania się (w sposób nieskrępowany)  
i skorzystania z umywalki i toalety. Izba przyjęć wyposażona była w aparat do 
mierzenia tętna płodu). W ramach Oddziału Położniczego zapewniono 
pomieszczenie przeznaczone do przyjęć kobiet ciężarnych, w którym pacjentki 
również miały możliwość przebrania się w sposób nieskrępowany i umycia się. 
Pomieszczenie to wyposażone było m.in. w sprzęt i urządzenia do 
przeprowadzania badań ciężarnych. 

• Blok porodowy, składał się z jednoosobowej sali porodowej, wyposażonej  
w łóżko21 umożliwiające poród w pozycji siedzącej. 

• Oddział Położniczy wyposażony był w sprzęty ułatwiające rodzącym 
zachowanie higieny (m.in. prysznice22), aktywności i stosowanie naturalnych 
metod łagodzenia bólu (m.in. piłki, prysznice, materace) oraz sprzęty 
umożliwiające poród w innym miejscu niż na łóżku porodowym (np. materace). 
Oprócz tego Odział wyposażony był w wymaganą aparaturę medyczną  
(m.in. kolposkop, amnioskop, aparat KTG, kardiomonitor) oraz laktator i lodówki 
do przechowywania odciągniętego mleka. 

• Trzy sale położnic, urządzone zostały systemie  „matka z dzieckiem”,  
tj. tzw. „rooming in”. Spośród tych sal, jedna była pojedyncza, a dwie były 
dwuosobowe. Wszystkie sale wyposażone były w urządzenia umożliwiające 
mycie i pielęgnację noworodków, a także w umywalki z ciepłą i zimną wodą, 
lustra, dozowniki mydła w płynie i środków dezynfekujących (uruchamianych 
bez kontaktu z dłonią), pojemniki z ręcznikami jednorazowymi i pojemniki na 
zużyte ręczniki. Na Oddziale Położniczym znajdowała się również wyodrębniona 
sala dla noworodków obserwowanych. Sala wyposażona była m.in. zestaw do 
reanimacji, ambuł, źródło tlenu, w inkubator zamknięty, inkubator otwarty  
z funkcją CPAP (służącą do wspomagania oddechu noworodków), 
kardiomonitor, 3 pulsoksymetry, 6 pomp infuzyjnych, wagę, 1 urobilinometr, 
glukometr, 3 ssaki, wagę oraz zespół urządzeń umożliwiających mycie  
i pielęgnację noworodka.  

(dowód: akta kontroli str. 92-94) 

                                                      
20 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).  
21 Usytuowanie łóżka porodowego zapewniało zachowanie prawa pacjentek do intymności. 
22 W Oddziale Położniczym pacjentki miały możliwość skorzystania z dwóch kabin prysznicowych. Jedna kabina prysznicowa 
znajdowała się w jednoosobowym pokoju łóżkowym (wraz z toaletą), natomiast druga (wraz z toaletą) znajdowała się na 
korytarzu, obok sal przeznaczonych dla dwóch matek). W dniu oględzin, na Oddziale Położniczym przebywały 2 pacjentki (na 
5 dostępnych łóżek), w tym jedna w pokoju jednoosobowym, a druga w dwuosobowym. 
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1.4. Zorganizowanie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. 

1.4.1. W badanym okresie w Szpitalu przyjęto rozwiązania organizacyjne, których 
celem było zapewnienie przestrzegania standardów opieki okołoporodowej. W tym 
m.in. wprowadzono szereg procedur wewnętrznych (dotyczących m.in. porodu 
przedwczesnego, standardów postepowania w przypadku resuscytacji noworodka, 
opieki nad kobietą w ciąży, informowania pacjentek na temat Praw pacjenta, 
konsultowania pacjentów przez specjalistów). Opracowano również procedury 
przekazywania pacjentek do szpitali o wyższym poziomie referencyjności.  
Według Dyrektor ZOZ, podczas  przyjęcia pacjentki do porodu  omawia się wspólnie 
z rodzącą plan porodu, respektuje jej życzenia i w miarę możliwości oddziału 
zapewnia je. Rodząca zawsze ma możliwość odbycia porodu w towarzystwie osoby 
przez nią wskazanej, zapewnia się jej ćwiczenia na piłce, masaż, uczy ćwiczeń 
oddechowych, zapewnia się prysznic w czasie 1 okresu porodu, itp. W ocenie 
Dyrektor ZOZ, zakres przyjętych procedur wewnętrznych zapewnia przestrzeganie 
standardów opieki okołoporodowej. 

Według Kierownika Oddziału Położniczego, przyjęte w ZOZ procedury przekazywania 
pacjentek do szpitali o wyższym poziomie referencyjności są skuteczne, a wszystkie 
pacjentki tego wymagające, bez problemów, zostały przekazane do takich szpitali. 

(dowód: akta kontroli str. 44,48-49,95-97,100-102) 

1.4.2. W latach 2013-2015 (do końca września) pacjentki Oddziału Położniczego 
miały możliwość korzystania z pomocy psychologa23, a z pomocy takiej skorzystała 
jedna pacjentka.  

Pacjentki miały również możliwość korzystania z dodatkowej opieki pielęgniarskiej, 
jednak w badanym okresie żadna z pacjentek nie skorzystała z takiej możliwości. 
Według Dyrektor ZOZ w każdym przypadku na życzenie pacjentki lub ze wskazań 
lekarskich Szpital jest w stanie zapewnić dodatkową opiekę pielęgniarską. W takim 
przypadku dla pacjentki byłaby to usługa nieodpłatna, a ewentualne koszty poniesione 
zostałyby przez Szpital (z kalkulacji opartej na średnim wynagrodzeniu pielęgniarek 
wynika, że byłoby to 25 zł za godzinę pracy pielęgniarki). Dyrektor ZOZ dodała 
również, że pacjentki nie miały potrzeby korzystania z dodatkowej opieki 
pielęgniarskiej, ponieważ liczba porodów była niewielka i nie wystąpiły ich kumulacje - 
średnio rodzi się jedno dziecko na 2 dni, a codzienna obsada dwóch położnych  
w pełni gwarantuje zabezpieczenie pacjentek w opiekę pielęgniarską. 

(dowód: akta kontroli str. 103-114,351) 

1.5. Sytuacja finansowa Szpitala oraz Oddziału Położniczego. 

W badanym okresie Szpital uzyskiwał dodatni wynik finansowy – wyniósł on  
441,1 tys. zł w 2013 r., 39,2 tys. zł w 2014 r. i 187,9 tys. zł w 2015 r. (do końca 
września)24. Wysokość zobowiązań wymagalnych na koniec ww. okresów wynosiła 
odpowiednio 3,2 tys. zł, 0 zł i 0,1 tys. zł. 

Oddział Położniczy w ww. okresie uzyskiwał ujemny wynik finansowy, różnica 
pomiędzy osiąganym przychodami a poniesionymi kosztami25 wynosiła na  
koniec: 2013 r.: - 127,9 tys. zł, 2014 r.: - 147,9 tys. zł i na koniec września 2015 r. – 
276,2 tys. zł  

                                                      
23 Usługi psychologa świadczone były na podstawie umów zlecenia z dnia 1.01.2013 r., 1.06.2013 r. i 30.12.2013 r. 
24 Wysokość przychodów ZOZ w kontrolowanym okresie wynosiła: 20.360,6 tys. zł w 2013 r., 20.733,35 tys. zł  
w 2014 r. i 15.018,6 tys. zł za III kwartał 2015 r. Wysokość poniesionych kosztów wynosiła odpowiednio: 19.919,5 tys. zł, 
20.694,1 tys. zł i 14.830,7 tys. zł.  
25 Wysokość uzyskanych przez odział przychodów wynosiła: 1.631,2 tys. zł w 2013 r., 1.743,6 tys. zł w 2014 r.  
i 1.152,1  tys. zł na koniec września 2015 r. Wysokość poniesionych przez oddział kosztów wynosiła: 1.759,1 tys. zł na koniec 
2013 r., 1.891,6 tys. zł na koniec 2014 r. i 1.428,3 tys. zł na koniec września 2015 r. 
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Według Dyrektor ZOZ strata Oddziału Położniczego wynika ze zbyt małej kwoty 
kontraktu z NFZ, w tym niedoszacowania wartości punktowej stawki, 
niepodwyższania wartości tej stawki od kilku lat oraz niepełnego opłacania nadlimitów 
przez NFZ. W celu poprawy wyniku finansowego Oddziału, występowano do NFZ  
o zmianę struktury świadczeń, składano wnioski o wypłacanie nadlimitów, 
podejmowano próby negocjacji kontraktu oraz prowadzono działania 
oszczędnościowe (np. niepodwyższanie wynagrodzeń). 

 (dowód: akta kontroli str. 115-122) 

Wysokość kontraktu z NFZ, w przypadku Oddziału Położniczego wynosiła:  
1.631,20 tys. zł26 w 2013 r., natomiast wykonanie 1.634,96 tys. zł (100,2%),  
NFZ opłacił udzielone świadczenia w kwocie równej wartości kontraktu.  

Wysokość kontraktu w 2014 r. wynosiła 1.797,1 tys. zł, natomiast wykonanie  
1.807,3 tys. zł (100,6%), NFZ natomiast opłacił udzielone świadczenia w kwocie 
1.743,7 zł. 

Wysokość kontraktu na 2015 r. (na koniec września) wynosiła 1.189,6 tys. zł, 
wykonanie 1.474,0 tys. zł, NFZ opłacił udzielone świadczenia w kwocie  
1.152,1 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 116) 

Według Dyrektor ZOZ, funkcjonujący w Szpitalu system informatyczny umożliwiał 
generowanie danych finansowych pod różnym kątem, co zapewniało możliwość 
monitorowania kosztów poszczególnych procedur, w tym kosztów porodów 
fizjologicznych i w drodze cesarskiego cięcia. 

Wyceny kosztów procedury porodu fizjologicznego i porodu w drodze cesarskiego 
cięcia sporządzone na potrzeby kontroli NIK wykazały, że koszt porodu 
fizjologicznego wynosił 1.773,52 zł w 2013 r., 1.891,92 zł w 2014 r. i 2.210,64 zł  
w 2015 r. (do końca września). Koszt porodu w drodze cesarskiego cięcia wynosił  
w analogicznym okresie odpowiednio: 2.646,93 zł, 2.824,33 zł i 3.287,48 zł.  
W związku z powyższym łączny średni koszt jednostkowy porodu wynosił 2.210,22 zł 
w 2013 r., 2.358,12 zł w 2014 r. i 2.749,06 zł w 2015 r. (do końca września). 
Wysokość wynagrodzenia za poród otrzymywanego z NFZ wynosiła 1.716,00 zł  
w 2013 r. i 1.820,00 zł w latach 2014-2015.  

Według Dyrektor ZOZ, NFZ w swoich kalkulacjach porodów nie uwzględnia 
faktycznych ich kosztów, a przyjęte wyceny nie podlegają negocjacji. Sytuacja ta 
ulega pogorszeniu z uwagi na rosnące koszty oraz utrzymywanie przez NFZ ceny 
punktu na tym samym poziomie od kilku lat.  

 (dowód: akta kontroli str. 44,49,120-134) 

1.6. Pobieranie opłat od ubezpieczonych pacjentów. 

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

 (dowód: akta kontroli str. 44,49,121-122 ) 

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

                                                      
26 Ze względu na brak możliwości wyodrębnienia świadczeń związanych z opieką okołoporodową dla lat 2013-2015 
przedstawiono dane dotyczące wszystkich świadczeń udzielanych w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym w zakresie 
położnictwa i ginekologii. 

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

 

2. Przestrzeganie standardów opieki okołoporodowej i praw pacjenta 

2.1.1. W latach 2013-2015 (do końca września) żadna z gmin powiatu nidzickiego nie 
zorganizowała szkoły rodzenia oraz nie realizowała programów zdrowotnych  
w zakresie ochrony zdrowia i polityki prorodzinnej polegających na organizowaniu 
szkół rodzenia. 

(dowód: akta kontroli str. …) 

W Szpitalu prowadzono nieodpłatne zajęcia przygotowujące do porodu w ramach 
przyszpitalnej Szkoły rodzenia. Zakres przekazywanych informacji dotyczył  
m.in. przebiegu ciąży, porodu i połogu, promocji naturalnego karmienia noworodka  
i niemowlęcia, przygotowania matki i ojca do pielęgnacji i opieki nad noworodkiem  
i niemowlęciem27. W ww. okresie odnotowywano stopniowy spadek zainteresowania 
pacjentek uczestnictwem w zajęciach Szkoły rodzenia oraz wzrastała liczba pacjentek 
z przeciwskazaniami do ćwiczeń fizycznych. W związku z brakiem zainteresowania 
uczestnictwem z zajęciach Szkoły rodzenia, z dniem 30 września 2014 r. zawieszono 
jej działalność. 

Od października 2013 r. Szpital przystąpił do realizacji programu „Wdrożenia zasad 
prawidłowego żywienia kobiet w ciąży i matek karmiących i poszerzenie wiedzy o roli 
aktywności fizycznej dla zachowania zdrowia”28. Świadczeń polegających na 
udzielaniu nieodpłatnych porad w ww. zakresie udzielono 191 pacjentkom (w tym  
35 w 2013 r., 99 w 2014 r. i 57 pacjentkom do końca października 2015 r.).  

Ponadto, w związku z uczestnictwem w projekcie „Szpital Przyjazny Dziecku”,  
w Oddziale Położniczym oraz Poradni Ginekologiczno-Położniczej prowadzono 
zajęcia związane z edukacją, nauką i promowaniem zasad karmienia piersią. 

 (dowód: akta kontroli str. 44-47,135-144) 

W latach 2013-2015 (do końca października) do ZOZ wpłynęły trzy skargi związane  
z tematyką niniejszej kontroli NIK. W wyniku przeprowadzonych wewnętrznych 
postępowań wyjaśniających, dwie spośród tych skarg uznane zostały za zasadne 
(jedna ze skarg dotyczyła błędnych zapisów w Karcie Informacyjnej z pobytu 
szpitalnego, a druga dotyczyła niewydania zaświadczenia o poronieniu), natomiast 
jedną uznano za niezasadną (dotyczyła nieetycznego zachowania jednego z lekarzy 
Oddziału Położniczego). We wszystkich ww. przypadkach wewnętrzne postępowania 
wyjaśniające przeprowadzono niezwłocznie, pobrano od właściwych członków 
personelu medycznego wyjaśnienia oraz udzielono im stosownych pouczeń,  
a wnoszące skargi pacjentki zostały pisemnie przeproszone za zaistniałą sytuację.  
W przypadku dwóch skarg uznanych za zasadne, dokonano stosownych korekt  
w Karcie Informacyjnej z pobytu szpitalnego oraz wydano zaświadczenie  
o poronieniu.  

W ww. okresie wobec ZOZ nie toczyły się postepowania sądowe związane ze 
sprawowaniem opieki okołoporodowej.  

(dowód: akta kontroli str. 145-150) 

                                                      
27 W ramach przyszpitalnej szkoły rodzenia zajęcia teoretyczne prowadzone były przez lekarza specjalistę zakresu położnictwa 
i ginekologii, przez położną specjalistkę w dziedzinie położnictwa i ginekologii, a ćwiczenia ruchowe prowadził   
mgr rehabilitacji. Personel medyczny realizował ww. zadania w zakresie szkoły rodzenia w ramach swojego podstawowego 
zatrudnienia w ZOZ Nidzica.  
28 Program realizowany przy współpracy z Instytutem „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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2.1.2. W okresie objętym kontrolą, odsetek porodów rozwiązanych cięciem cesarskim 
w stosunku do ogółu porodów wynosił 37,0% w 2013 r., 50,3% w 2014 r. i 48,1%  
do końca września 2015 r., przy wskaźniku 10-15% zalecanym przez Światową 
Organizację Zdrowia (WHO). 

Badanie w zakresie przestrzegania standardów opieki okołoporodowej i praw pacjenta 
przeprowadzono na dokumentacji medycznej 100 losowo wybranych pacjentek,  
które odbyły poród w Szpitalu w latach 2013-2015 (50 porodów fizjologicznych  
i 50 porodów w drodze cesarskiego cięcia). W wyniku przeprowadzonego badania 
ustalono, że we wszystkich przypadkach pacjentki wyraziły pisemną zgodę na 
stosowane zabiegi medyczne, a świadczenia zdrowotne były wykonywane przez 
personel wymieniony w umowie zawartej z NFZ. We wszystkich zbadanych 
przypadkach personel Szpitala zamieszczał w dokumentacji medycznej zapisy  
o wykonaniu wszystkich czynności, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie 
standardów opieki okołoporodowej. 

Spośród 50 porodów fizjologicznych objętych analizą, 33 (66%) odbyło się bez 
ingerencji medycznej29, natomiast liczba porodów fizjologicznych z ingerencją 
medyczną wynosiła 17 (34%) – w trakcie tych porodów w 12 przypadkach podano 
pacjentkom oksytocynę w celu wywołania porodu, w 17 przypadkach nacięto krocze, 
a w dwóch przypadkach dokonano przebicia pęcherza płodowego30. Według 
Kierownika Oddziału Położniczego, wszystkie interwencje medyczne podczas 
porodów drogami natury, podyktowane były wskazaniami lekarskimi.  

Analiza wybranej losowo próby dokumentacji medycznej porodów odbytych w drodze 
cesarskiego cięcia wykazała, że w 4031 przypadkach na 50 zbadanych (80%) przed 
wykonaniem cesarskiego cięcia podejmowano próby rozwiązania porodu drogami 
natury. Ustalono również, że we wszystkich dokumentacjach medycznych znajdowały 
się zapisy uzasadniające medyczne wskazania do wykonania tego zabiegu,  
w tym m.in. zwalniające tętno płodu, brak czynności porodowej pomimo stymulacji 
oksytocyną, masa ciała noworodka powyżej 4,5 kg, ułożenia poprzeczne dziecka czy 
zagrażająca wewnątrzmaciczna zamartwica płodu. Według Kierownika Oddziału 
Położniczego, wzrastająca liczba cięć cesarskich jest tendencją światową,  
a w Szpitalu zbliżona jest do trendu krajowego. Wynika to z poszerzania zakresu 
wskazań lekarskich oraz ze wzrastającego znaczenia praw pacjentek chronionego 
przepisami prawa do wyboru drogi porodu. Dodał również, że wskaźniki cięć 
cesarskich zalecanych przez WHO nie są realizowane w zdecydowanej większości 
krajów rozwiniętych, a działalność Oddziału Położniczego jest zgodna z zaleceniami 
Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.  

(dowód: akta kontroli str. 4,95-98,151-257) 

2.1.3. Zgodnie z informacjami zawartymi w formularzu wyrażenia zgody na 
wykonanie zabiegu cesarskiego cięcia, pacjentki informowane były o ewentualnych 

                                                      
29 Tj. nie stosowano oksytocyny w celu wywołania porodu, nie nacinano krocza, nie przebijano pęcherz płodowego i nie 
podawano noworodkowi mleka modyfikowanego. 
30 Ustalono, że w jednym przypadku podano pacjentce oksytocynę w celu wywołania porodu, nacięto krocze oraz dokonano 
przebicia pęcherza płodowego, w pięciu przypadkach podano pacjentkom oksytocynę w celu wywołania porodu oraz nacięto 
krocze, w jednym podano oksytocynę w celu wywołania porodu oraz przebito pęcherz porodowy, w 11 jedynie nacięto krocze, 
a w pięciu jedynie podano oksytocynę w celu wywołania porodu. 
31 W 10 przypadkach były to cięcia cesarskie planowane. W dokumentacji medycznej jako przyczyny planowanych zabiegów 
cesarskiego cięcia podano: 1) stan po cięciu cesarskim i podejrzenie rozejścia się blizny macicy po uprzednim cięciu 
cesarskim, 2) stan po cięciu cesarskim, zalecenia pulmonologa z powodu astmy oskrzelowej, 3) stan po cięciu cesarskim  
i brak czynności skurczowych macicy, 4) obciążony wywiad położniczy, wcześniejsze dwukrotne poronienia, wcześniejsze 
martwe urodzenie, wcześniejsza hospitalizacja z powodu fałszywego porodu, brak czynności porodowej, 5) nadwaga pacjentki 
znacznego stopnia, HG-gestoza, duży płód – powyżej 4.600 g, 6) położenie płodu podłużno-miednicowe, zapisy KTG bez cech 
czynnościowych macicy, 7) stan po cięciu cesarskim, nadzór nad ciążą wysokiego ryzyka, 8) wskazania neurologiczne, 9) 
obciążony wywiad położniczy, ciąża zagrożona, płód duży, 10) stan po cięciu cesarskim z powodu zagrażającej 
wewnątrzmacicznej zamartwicy płodu i dużej masy płodu, położenie płodu podłużno-pośladkowe. 
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negatywnych następstwach tego zabiegu dla ich zdrowia, nie informowano ich 
natomiast o ewentualnych zagrożeniach dla zdrowia dziecka.  

Według Dyrektor ZOZ, informacje o ewentualnych negatywnych skutkach zabiegu 
cesarskiego cięcia  dla dziecka przekazywane są ustnie każdej pacjentce. W praktyce 
stosowany jest formularz zawierający podstawowe informacje, natomiast szczegóły 
dotyczące zabiegu są omawiane i wyjaśniane pacjentkom. Obecnie trwają w Szpitalu 
prace m.in. w zakresie uszczegółowienia stosowanych formularzy dokumentacji 
medycznej (w tym zgody pacjenta na zabieg, z uwzględnieniem ewentualnych 
negatywnych następstw zabiegu cesarskiego cięcia dla dziecka), związane  
z przygotowaniami do akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie 
Zdrowia. Wniosek o otrzymanie certyfikatu akredytacyjnego Szpital złożył w czerwcu 
2015 r., a planowany termin jego uzyskania to początek 2016 r. 

Według Kierownika Oddziału Położniczego, wszystkie pacjentki są informowane  
o zagrożeniach zabiegu cesarskiego cięcia dla zdrowia dziecka. 

(dowód: akta kontroli str. 95-98,120-122,257) 

2.1.4. W sprawie dokonywania analiz wysokiego odsetka interwencji medycznych 
oraz dokonywania analiz ewentualnych niepowodzeń medycznych, Dyrektor ZOZ 
podała, że praca Oddziału Położniczego jest na bieżąco analizowana, a wszyscy 
lekarze są informowani o danych statystycznych i wynikach analiz. Dodała również, 
że liczba cięć cesarskich w Szpitalu nie odbiega od średniej krajowej. Wzrasta ona 
jednak z uwagi na zmianę trendów demograficznych (m.in. starszy wiek rodzących) 
oraz coraz większą liczbę pacjentek ze wskazaniami do rozwiązania porodu w drodze 
cesarskiego cięcia.  Z przeprowadzonych analiz nie formułowano żadnych zaleceń  
i wniosków, ponieważ postępowanie personelu medycznego było prawidłowe i nie 
odbiegało od danych statystycznych w kraju. 
Według Kierownika Oddziału Położniczego, w Szpitalu przeprowadzano takie analizy, 
a ich wyniki wskazywały, że wszystkie interwencje medyczne i wykonane cięcia 
cesarskie były zgodne ze wskazaniami lekarskimi i oczekiwaniami pacjentek. Wnioski 
i zalecenia płynące z dokonywanych analiz miały na celu dążenie do zapewnienia 
bezpieczeństwa rodzącym i dzieciom, zarówno w aspekcie fizycznym  
i emocjonalnym. 

 (dowód: akta kontroli str. 95-98,120-122) 

2.1.5. W Szpitalu obowiązywały określone przez Dyrektora ZOZ zasady 
postępowania sprzyjające karmieniu piersią, mające na celu propagowanie 
naturalnych metod karmienia noworodków i niemowląt, zgodnie z którymi m.in.: 
− zadaniem personelu medycznego jest informowanie pacjentek o korzyściach 

płynących z karmienia naturalnego i nauka prawidłowego postępowania podczas 
karmienia sprzyjającego utrzymania laktacji na poziomie dostosowanym do 
potrzeb dziecka,  

− nie stosuje się żadnych ograniczeń co do czasu i częstości karmienia piersią,  
− na Oddziale Położniczym nie używa się smoczków, butelek, przedmiotów 

zaburzających proces ssania piersi, 
− nie zezwala się na żadne formy reklamy mieszanek i akcesoriów do karmienia 

sztucznego, 
− przy wypisie ze Szpitala informuje się pacjentki o możliwości uzyskania porady 

dotyczącej karmienia piersią, zarówno w Oddziale Położniczym jak  
i funkcjonującej przy Szpitalu Poradni Ginekologiczno-Położniczej. 

ZOZ w Nidzicy od 18 marca 1998 r. ma prawo posługiwania się tytułem „Szpital 
Przyjazny Dziecku” nadanym przez UNICEF POLSKA i podlega w tym zakresie 
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okresowej reocenie. Zagadnienia te opisano w pkt 1.1.2. niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego.  

(dowód: akta kontroli str. 258-263) 

W latach 2013-2015 (do końca września) z apteki szpitalnej na potrzeby Oddziału 
Położniczego wydano łącznie 360 szt. 90 ml opakowań mleka modyfikowanego  
(w tym 124 szt. w 2013 r., 96 szt. w 2014 r. i 140 szt. do końca września 2015 r.)32.  
W zestawieniu do liczby urodzonych noworodków wynosiło to statystycznie: w 2013 r. 
średnio 0,7 szt. na jedno dziecko, w 2014 r. – 0,6 szt., i 1,3 w 2015 r.33  

Badanie treści etykiet znajdujących się na opakowaniach mleka modyfikowanego 
stosowanego na Oddziale Położniczym wykazało, że zawierały one oznaczenia 
określone w §§ 13-16 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r.  
w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego34,  
i tak m.in.: 
− preparat opatrzony był nazwą „preparat do początkowego żywienia niemowląt"  

i określeniem „mleko początkowe”, 
− etykieta zawierały oznaczenie, że preparat jest odpowiedni dla niemowląt  

od urodzenia, w przypadku gdy nie są one karmione piersią, 
− etykiety zawierały informacje o wyższości karmienia piersią nad karmieniem 

sztucznym oraz adnotacje, że preparat powinien być stosowany po zasięgnięciu 
porady lekarza, 

− etykiety zawierały instrukcję dotyczącą odpowiedniego przygotowania, 
przechowywania i pozbywania się preparatu oraz ostrzeżenie, że niewłaściwe 
przygotowanie i przechowywanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka. 

− etykiety opakowania zawierały informacje dotyczące odpowiedniego 
zastosowania preparatu, niezniechęcające do karmienia piersią. Na etykietach 
nie występowały określenia takie jak: "humanizowane", "umatczynione"  
i "adaptowane" lub inne określenia podobne. 

Na Oddziale Położniczym, zgodnie z zaleceniami WHO i UNICEF, podawano 
noworodkom mleko modyfikowane bez użycia smoczków – mleko przelewano do 
pojemników („kieliszków”). Ten sposób podawania mleka zapewniał, że pacjentkom 
nie okazywano etykiet producentów wskazujących producenta mleka.  

Badanie losowo wybranej dokumentacji medycznej 100 pacjentek (wyniki badania 
losowo wybranej dokumentacji medycznej przedstawiono w punkcie 2.1.2. 
wystąpienia pokontrolnego) wykazało, że w żadnym ze zbadanych przypadków nie 
podawano noworodkom mleka modyfikowanego. 

W wyniku przeprowadzonego badania ankietowego (wyniki badania ankietowego 
opisano w pkt 2.2 wystąpienia pokontrolnego), w odpowiedziach uzyskanych  
od trzech pacjentek (jedna która odbyła poród fizjologiczny i dwie które urodziły  
w drodze cesarskiego cięcia) wskazano, że podczas pobytu w szpitalu podawano ich 
dzieciom mleko modyfikowane. 

W wyniku wywiadów przeprowadzonych z Kierownikiem, Położną Koordynującą oraz 
Położną Odcinkową Oddziału Położniczego wynika, że zasadą przyjętą w Szpitalu 
jest niepodawanie mleka modyfikowanego noworodkom. Mleko takie podawane jest 
sporadycznie i wyłącznie na zlecenie lekarza pediatry, w sytuacjach gdy ze względów 
medycznych należy dokarmiać dziecko, matki odmawiają karmienia piersią lub  
w sytuacjach gdy matki pozostawiają dzieci w szpitalu. 

                                                      
32 Cena zakupu 1 opakowania mleka 90 ml w wynosiła: 5,09 zł w 2013 r., 0,01 zł w 2014 r. i 0,05 zł w 2015 r. (do końca 
września).  
33 W okresie od 24 marca do 13 kwietnia 2015 r. w Szpitalu przebywał noworodek pozostawiony przez matkę. Dziecko było 
karmione mlekiem modyfikowanym do czasu przekazania go decyzją sądu do rodziny zastępczej. 
34 Dz. U. z 2015 r., poz. 1026. 
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 (dowód: akta kontroli str. 66,69,72,265-272) 

2.2. W wyniku przeprowadzonego w toku kontroli badania ankietowego losowo 
wybranych 56 pacjentek, spośród 434 (tj. 12,9%) które w latach 2013-2015 odbyły  
w ZOZ poród (w tym 41 pacjentek które odbyły poród fizjologiczny i 15 pacjentek, 
które urodziły w drodze cesarskiego cięcia)35 ustalono m.in., że w odczuciu 
ankietowanych w ZOZ nie przestrzegano niektórych standardów opieki 
okołoporodowej. 

I. Poród fizjologiczny (odpowiedzi uzyskane od 41 pacjentek): 

• 10 pacjentek (24,4%) podało, że nie mogło wybrać szpitala, w którym miał się 
odbyć poród, a 25 (61,1%) wskazało, że nie mogły wybrać osoby prowadzącej 
poród. 

• W zakresie uzyskanych informacji od osoby prowadzącej poród na Izbie 
przyjęć: 

− 11 (26,8%) pacjentek podało, że nie zostało wystarczająco poinformowanych 
o swoim stanie zdrowia i zagrożeniach ciąży, a 14 (34,1%) podało,  
że w sposób niewystarczający objaśniono im jak będzie przebiegał poród, 

− 22 (53,7%) nie wyrażało pisemnej zgody na nacięcie krocza, 22 (53,7%)  
nie wyrażało pisemnej zgody na cesarskie cięcie, a 23 (56,1%) nie wyrażało 
pisemnej zgody na podanie znieczulenia, 

− 26 pacjentkom (63,4%) zaproponowano aby przy porodzie był ktoś bliski,  
a 19 (46,3%) pacjentek nie zapytano 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: 24 (58,5%) pacjentkom wykonania masażu, 16 (39,0%) 
wykonywania ćwiczeń oddechowych, 31 (75,6%) kąpieli w wannie,  
27 (65,9%) kąpieli pod prysznicem, 19 (46,3%) zmiany pozycji, w której się 
znajdowała, 23 (56,1%) spaceru. Ponadto, 27 pacjentek (65,9%) wskazało,  
że nie zachęcano ich do picia wody lub innych przejrzystych płynów. 

• W okresie parcia 13 pacjentek (31,7%) nie zostało poinformowanych przez 
prowadzącego poród o stanie w jakim znajdowała się rodząca i dziecko.  

• Zaledwie 15 pacjentek (36,6%) wskazało, że mogło wybrać miejsce porodu – 
35 porodów (85,4%) odbyło się w łóżku porodowym, pięć (12,2%) na krześle 
porodowym, a w jednym przypadku ankietowana pacjentka podała informację, 
że poród odbył się „inaczej” (2,4%). 15 (36,6%) pacjentek wskazało, że mogło 
wybrać pozycję, w której chciały rodzić – 39 porodów (95,1%) odbyło się  
w pozycji leżącej, a w dwóch przypadkach wskazano, że porody odbyły się 
„inaczej” (4,9%). 

• 22 pacjentek (53,7%) podało, że podczas porodu towarzyszyła im bliska osoba, 
a trzy (7,3%) podało, że w trakcie porodu były obecne jeszcze inne osoby 
oprócz personelu medycznego przyjmującego poród (pacjentki te wyraziły 
zgodę na obecność takich osób). 

                                                      
35 W toku kontroli przeprowadzono badanie ankietowe wśród losowo wybranej grupy 300 pacjentek spośród 434, które odbyły 
porody w latach 2013-2015. Do losowo wybranej grupy 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 56 pacjentek  
(18,7% ankietowanych), które przesłały do Delegatury NIK w Olsztynie ankiety, w tym: 41 dotyczących porodów fizjologicznych 
i 15 dotyczących porodów w drodze cesarskiego cięcia.  
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• Zaledwie 5 pacjentek (12,2%) w trakcie porodu pytano o potrzebę podania 
znieczulenia i podano im znieczulenie (23,5%)36. Spośród pacjentek którym 
podano znieczulenie, tylko jedna mogła wybrać jego rodzaj. 

• W 23 przypadkach (56,1%) pacjentkom nacięto krocze, przy czym 13 (31,7%) 
przed nacięciem zapytano o zgodę.  

• 7 pacjentkom (17,1%) w trakcie porodu naciskano (ugniatano) brzuch (dłonią – 
5 przypadków i łokciem – dwa przypadki), przy czym żadnej pacjentki nie 
zapytano o zgodę na taki zabieg. 

• 40 (97,6%) pacjentkom po urodzeniu dziecka zapewniono kontakt „skóra do 
skóry”, który trwał: 2 godziny lub dłużej w 10 (24,4%) przypadkach, od 1 do 2 
godzin w 14 (34,1%) przypadkach, od 30 minut do godziny w 4 (9,8%) 
przypadkach oraz  krócej niż 30 minut w 12 (29,3%) przypadkach. 

• W 4 przypadkach (9,8%) prowadzący poród nie powiedział rodzącej jaki jest 
stan noworodka, a w 6 przypadkach (14,6%) stan noworodka nie oceniano  
w obecności pacjentki. 

• Umiejętności zawodowe personelu szpitala odbierającego poród  
17 pacjentek (41,5%) oceniło bardzo dobrze, 16 (39,0%) oceniło dobrze, 
natomiast 8 (19,5%) oceniło przeciętnie. 

• Sposób informowania pacjentek o ich stanie zdrowia i stanie zdrowia dziecka, 
14 pacjentek (34,1%) oceniło bardzo dobrze, 12 (29,3%) dobrze,  
14 (34,1%) oceniło przeciętnie. Jedna ankietowana pacjentka sposób 
informowania w przedmiotowym zakresie oceniła źle (2,4%). 

• Sposób traktowania pacjentek (troskliwość, okazywanie szacunku)  
11 pacjentek (26,8%) oceniło bardzo dobrze, 16 (39,0%) dobrze, 13 (31,7%) 
przeciętnie oraz jedna źle (2,4%). 

• Oceniając pobyt w szpitalu 8 pacjentek (19,5%) wskazało, że nie czuło się 
wystarczająco poinformowanych o: swoim stanie zdrowia, 11 (26,8%)  
o stanie zdrowia dziecka przed porodem, 4 (9,8%) o stanie noworodka,  
4 (9,8%) o sposobie karmienia piersią. 

• 10 pacjentek (24,4%) podało, że podczas pobytu w szpitalu nie miało zaufania 
do umiejętności zawodowych zajmujących się nimi lekarzy i położnych,  
a 9 (22,0%) wskazało, że nie czuło się bezpiecznie. 

• 3 pacjentki (7,3%) podały, że podczas pobytu w szpitalu nie były traktowane  
z szacunkiem przez osobę prowadzącą poród, a 7 (17,1%) przez pozostały 
personel medyczny szpitala. Ponadto, 11 pacjentek (26,8%) 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 (np. gronkowcem), żadna pacjentka nie odpowiedziała 
twierdząco.  

II. Poród w drodze cesarskiego cięcia (odpowiedzi uzyskane od 15 pacjentek): 

• Jedna pacjentka (6,7%) podała, że nie mogła wybrać szpitala, w którym miał 
się odbyć poród, a 10 (66,7%) wskazało, że nie mogły wybrać osoby 
prowadzącej poród. 

                                                      
36 W czterech przypadkach były to środki przeciwbólowo-rozkurczowe, w jednym znieczulenie zewnątrzoponowe. 
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• W zakresie uzyskanych informacji od osoby prowadzącej poród na Izbie 
przyjęć: 

− Dwie (13,3%) pacjentki podały, że nie zostały wystarczająco poinformowane 
o swoim stanie zdrowia i zagrożeniach ciąży, a 5 (33,3%) podało,  
że w sposób niewystarczający objaśniono im jak będzie przebiegał poród, 

− 11 (73,3%) nie wyrażało pisemnej zgody na nacięcie krocza, 3 (20,0%)  
nie wyrażało pisemnej zgody na cesarskie cięcie, a 4 pacjentki (26,7%)  
nie wyrażało pisemnej zgody na podanie znieczulenia, 

− 10 pacjentkom (66,7%) nie zaproponowano aby przy porodzie był ktoś bliski, 
również 10 pacjentek  nie zapytano 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: 14 (93,3%) pacjentkom wykonania masażu, 11 (73,3%) 
wykonywania ćwiczeń oddechowych, 13 (86,7%) kąpieli w wannie, 14 (93,3%) 
kąpieli pod prysznicem, 10 (66,7%)  zmiany pozycji, w której się znajdowała,  
a 11 (73,3%) spaceru. Ponadto, 9 pacjentek (60,0%) wskazało, że nie 
zachęcano ich do picia wody lub innych przejrzystych płynów. 

• 13 (86,7%) pacjentek przed wykonaniem cesarskiego cięcia pytano  
o zgodę na przeprowadzenie tego zabiegu, a przed jego wykonaniem  
8 pacjentek (53,3%) poinformowano o negatywnych skutkach tego zabiegu. 
Dwie pacjentki (13,3%) wskazały, że poród w drodze cesarskiego cięcia odbył 
się na ich życzenie. 

• Trzem pacjentkom (20,0%) po urodzeniu dziecka nie zapewniono kontaktu 
„skóra do skóry”, a w 12 przypadkach w których kontakt ten zapewniono, trwał 
on: 2 godziny lub dłużej w 6 przypadkach (40,0%), od 1 do 2 godzin (20,0%),  
a w trzech przypadkach  krócej niż 30 minut (20,0%).  

• W 5 przypadkach (33,3%) prowadzący poród nie powiedział rodzącej jaki jest 
stan noworodka, a w 10 przypadkach (66,7%) stanu noworodka nie oceniano  
w obecności pacjentki. 

• Umiejętności zawodowe personelu szpitala odbierającego poród  
5 pacjentek (33,3%) oceniło bardzo dobrze, 9 (60,0%) oceniło dobrze, 
natomiast jedna z pacjentka oceniła źle (6,7%). 

• Sposób informowania pacjentek o ich stanie zdrowia i stanie zdrowia dziecka,  
6 pacjentek (40,0%) oceniło bardzo dobrze, 4 (26,7%) dobrze,  
3 (20,0%) przeciętnie. Jedna ankietowana (6,7%) sposób informowania  
w przedmiotowym zakresie oceniła źle, a kolejna bardzo źle. 

• Sposób traktowania pacjentek (troskliwość, okazywanie szacunku)  
5 pacjentek (33,3%) oceniło bardzo dobrze, 5 (33,3%) dobrze, 4 (26,7%) 
przeciętnie, natomiast jedna oceniła źle (6,7%). 

• Oceniając pobyt w szpitalu 2 pacjentki (13,3%) wskazały, że nie czuły się 
wystarczająco poinformowane o swoim stanie zdrowia, 3 o stanie zdrowia 
dziecka przed porodem (20,0%) oraz 2 (13,3%) o stanie noworodka. 

• Dwie pacjentki (13,3%) podały, że podczas pobytu w szpitalu nie miały 
zaufania do umiejętności zawodowych zajmujących się nimi lekarzy  
i położnych, a trzy (20,0%) wskazały, że nie czuły się bezpiecznie. 

• Dwie pacjentki (13,3%) podały, że podczas pobytu w szpitalu nie były 
traktowane z szacunkiem przez osobę prowadzącą poród i przez pozostały 
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personel medyczny szpitala. Ponadto, dwie pacjentki wskazały, że w szpitalu 
nie respektowano ich prawa do prywatności i intymności. 

(dowód: akta kontroli str. 273-292) 

W odniesieniu do wyników badań ankietowych, Dyrektor ZOZ oraz Kierownik 
Oddziału Położniczego podali, że: 

− w Szpitalu stosowane standardy opieki okołoporodowej podlegają stałemu 
monitoringowi. Ocena ogólna wynikająca z ankiet jest dobra  
i satysfakcjonująca. Dyrektor ZOZ wskazała ponadto, że grupa kobiet która 
wzięła udział w badaniu ankietowym jest mało reprezentatywna. Odpowiedzi 
pacjentek wynikają z ich subiektywnej oceny, związanej m.in. ze stanem 
okołoporodowym, indywidualnej interpretacji treści pytania lub też 
niezrozumienia jego treści, spowodowanej brakiem wiedzy fachowej w tym 
zakresie. Wskazała również, że cięć cesarskich na życzenie w Szpitalu nie 
wykonywano. 

− Komitet do Spraw Jakości Szpitala oraz kierownictwo Oddziału Położniczego 
dba o przestrzeganie procedury przebywania noworodka wraz z matką przez  
2 godziny po porodzie, a brak bezpośredniego kontaktu dziecka z matką 
możliwy jest jedynie w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia dziecka lub matki. 
Podał również, że w Szpitalu nie są wykonywane cięcia cesarskie na życzenie. 
Wskazywane przez pacjentki w odpowiedziach ankietowych takie przypadki, 
odnoszą się zapewne do sytuacji, gdy pacjentka jest przyjmowana do 
planowego cięcia cesarskiego wynikającego ze względów medycznych. 

 (dowód: akta kontroli str. 95,98-99,120-122) 

W sprawie problemów w stosowaniu standardów opieki okołoporodowej oraz 
ewentualnych zmian w tym zakresie, wyjaśnienia złożyli Dyrektor ZOZ i Kierownik 
Oddziału Położniczego. Podali oni, że problemy i bariery w stosowaniu tych 
standardów to przede wszystkim niedofinansowanie świadczeń przez NFZ.  
W zakresie tym powinny wystąpić największe zmiany, głównie pod kątem pokrycia 
kosztów wszystkich świadczeń zagwarantowanych przez wymogi i przepisy prawne.  

(dowód: akta kontroli str. 45,51,96,99) 

2.3. W badanym okresie na Oddziale Położniczym nie prowadzono działalności 
marketingowej skierowanej do pacjentek, a Dyrekcja ZOZ nie podpisywała umów  
w tym zakresie.  

Z przeprowadzonego badania ankietowego wynika, że 9 pacjentek (16,0% 
ankietowanych) w trakcie pobytu w szpitalu zetknęło się z reklamami albo ofertami 
zakupu produktów lub usług związanych z opieką nad noworodkiem, lecz żadna  
z nich otrzymywała później propozycji zakupu ww. towarów lub usług. 

Dyrektor ZOZ i Kierownik Oddziału Położniczego wyjaśnili, że nie są im znane 
przypadki reklamy ww. produktów oraz, że produkty takie nie były reklamowane ani 
przez personel medyczny, ani przez przedstawicieli medycznych. 

(dowód: akta kontroli str. 95,98,120-122,293) 

2.4. W badanym okresie (w dniu 1 lutego 2015 r.) wystąpił jeden przypadek zgonu 
okołoporodowego noworodka w wyniku porodu przedwczesnego, spowodowanego 
odklejaniem się łożyska z krwotokiem. Dotyczyło to [...]37, którą przyjęto do Szpitala w 
dniu 30 stycznia 2015 r. (piątek, godz. 12:26), u której stwierdzono występowanie 

                                                      
37 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058, 
ze zm.) i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, ze zm.),  
NIK wyłączyła jawność ze względu na prywatność osoby fizycznej. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej.  
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czynników ryzyka o których mowa w pkt III „Identyfikacja czynników ryzyka powikłań 
przedporodowych i śródporodowych” rozporządzenia w sprawie standardów opieki 
okołoporodowej, tj. m.in.: [...]38 
W dniu przyjęcia do Szpitala oraz w dniu 31 stycznia 2015 r. wykonano szereg badań 
(w tym m.in. USG płodu, badania tętna płodu), które nie wskazywały na zagrożenie 
życia dziecka lub matki. W dniu 1 lutego 2015 r. (niedziela, godz. 15.38) ciążę 
rozwiązano poprzez cięcie cesarskie ze wskazań nagłych”. [...]39. 

Analizę indywidualną zgonu noworodka (do 7 dnia życia) lub martwo urodzonego”. 
Szpital przekazał do Konsultanta Wojewódzkiego ds. Położnictwa i Ginekologii  
w trakcie trwania niniejszej kontroli NIK, tj. w dniu 15 grudnia 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 4,45,50-51,294-350) 

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

Pomimo ujawnienia ww. czynników ryzyka w wywiadzie medycznym, pacjentki nie 
przekazano do oddziału położniczego o odpowiednim do jej stanu zdrowia poziomie 
referencyjnym, do czego zobowiązuje pkt III ust. 6 ww. rozporządzenia.  

Według wyjaśnień Dyrektor ZOZ oraz Kierownika Oddziału Położniczego, rozpoznany 
po przyjęciu do Szpitala stan pacjentki oceniono jako dobry i niekwalifikujący się  
do przekazania pacjentki do odpowiedniego oddziału referencyjnego. Ze względu  
na dolegliwości bólowe i wywiad chorobowy pacjentki zlecono na poniedziałek  
2 lutego 2015 r. ponowne badanie USG z oceną morfologiczną układu moczowego 
pacjentki, celem przygotowania jej do konsultacji urologicznej w Miejskim Szpitalu 
Specjalistycznym w Olsztynie w dniu 3 lutego 2015 r. Objawy zagrożenia życia  
i zdrowia płodu zaobserwowano w niedzielę 1 lutego około godz. 14.00 i w trybie 
pilnym przygotowano pacjentkę do cięcia cesarskiego. Podali również, że lekarz 
operujący stwierdził u noworodka oznaki życia, lecz zespół reanimacyjny kierowany 
przez lekarza pediatrę tego nie potwierdził. Podjęto jednak akcję reanimacyjną,  
nie uzyskując wznowienia czynności życiowych. Odnośnie wagi noworodka wyjaśnili, 
że dokładność pomiaru wagi płodu w badaniu USG zależy głównie od pomiaru 
długości kości i nie uwzględnia pomiaru grubości tkanki tłuszczowej dziecka. Różnica 
wagi należnej większa niż 10% jest zjawiskiem częstym w ciążach około 30-to 
tygodniowych. 

(dowód: akta kontroli str. 4,45,50-51,294-350) 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli w Szpitalu na ogół przestrzegano standardów 
opieki okołoporodowej, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia  
20 września 2012 r. Stwierdzono bowiem, że podejmowano działania mające na 
celu promowanie naturalnych metod karmienia piersią oraz, że interwencje 
medyczne stosowane podczas porodów naturalnych, a także porody rozwiązane  
w drodze cesarskiego cięcia były uzasadnione względami medycznymi. Jednakże, 
w okresie objętym kontrolą NIK,  wskaźnik porodów z zastosowaniem cesarskiego 
cięcia w stosunku do ich ogółu był wysoki i kształtował się na poziomie od 37,0%  
do 50,3%. W sposób niezgodny z ww. standardami zidentyfikowano czynniki ryzyka 
przedporodowych i śródporodowych w odniesieniu do jednej pacjentki. Mimo, 
stwierdzenia występowania czynników ryzyka, wbrew wymogowi określonemu w 
standardach nie przekazano jej do oddziału położniczego o odpowiednim do jej 
stanu zdrowia poziomie referencyjnym.  

                                                      
38 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058, 
ze zm.) i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, ze zm.),  
NIK wyłączyła jawność ze względu na prywatność osoby fizycznej . Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 
39 j.w. 
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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 Kontroli, wnosi o przestrzeganie w pełni 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 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 wniosku pokontrolnego oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

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

Olsztyn, dnia       grudnia 2015 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontroler Dyrektor 
Andrzej Zyśk Piotr Stupienko 

Główny specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

........................................................ 
podpis podpis 

  

 
 
 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


