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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 

przeprowadzająca 
kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

Kontroler Irena Wróblewska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 97441 z dnia 8 października 2015 r. 

(Dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 

kontrolowana 
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, Poznańska 79, 62-800 
Kalisz (dalej „Szpital”) 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Wojciech Grzelak, Dyrektor. 

(Dowód: akta kontroli str. 5-6) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
przygotowanie Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Ginekologii Onkologicznej 
Szpitala (II poziom referencyjności) do udzielania świadczeń zdrowotnych, a także 
przestrzeganie w tym oddziale standardów opieki okołoporodowej i praw pacjenta1. 
Pozytywną ocenę uzasadnia przede wszystkim zapewnienie w tym oddziale 
odpowiedniej liczby wykwalifikowanych lekarzy i położnych oraz pomieszczeń, 
sprzętu i aparatury do udzielania świadczeń opieki okołoporodowej, a także 
warunków do godnego pobytu pacjentek w Oddziale i respektowania ich prawa 
do poszanowania intymności. 
Stwierdzone nieprawidłowości polegały w szczególności na: 
- dopuszczeniu do udzielania świadczeń zdrowotnych przez niektórych lekarzy 

bez przerwy przez ponad 24 godziny,  
- braku udokumentowania przez personel medyczny wykonania niektórych 

elementów opieki okołoporodowej, a także uzasadnionych wskazań medycznych 
do ingerencji w naturalny proces porodu i laktacji. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przygotowanie oddziału położniczego do udzielania 
świadczeń zdrowotnych 

1.1.Działalność oddziału położniczego w latach 2013-2015 

W poszczególnych latach okresu 2010-2015 (do 30 września) w Szpitalu przyjęto 
odpowiednio: 1651; 1554; 1437; 1407; 1333 i 981 porodów. Porody fizjologiczne 
stanowiły odpowiednio: 61%; 58%; 56%; 54%; 46% i 51%. W Szpitalu było 6 sal 
porodowych jednoosobowych z węzłem sanitarnym, o powierzchni około 20 m2 
każda, przystosowanych do porodów rodzinnych (stanowiły one ok. 75% porodów).  

(Dowód: akta kontroli str. 7, 89, 187-243) 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna.  
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W 2014 r. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie położnictwa i ginekologii 
przeprowadziła kontrolę, której przedmiotem była ocena postępowania 
przedporodowego oraz w trakcie porodu dzieci urodzonych z wynikiem 4 i poniżej 
w skali Apgar, przypadków zgonów śródporodowych, a także wskazań 
do rozwiązania porodu metodą cięcia cesarskiego, przy pomocy vacuum, kleszczy 
i pomocy ręcznej. W wystąpieniu pokontrolnym z 25 sierpnia 2015 r. zalecono 
Dyrektorowi: prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z normami określonymi 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzaju i zakresu 
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania2. Dotyczyło to 
w szczególności: dokonywania wpisów w dokumentacji w sposób czytelny; 
wskazywania osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych; zamieszczania przy 
błędnie dokonanym wpisie adnotacji o przyczynie błędu; prowadzenia czytelnej karty 
zleceń; dołączania do dokumentacji medycznej planu opieki przedporodowej i planu 
porodu, a także omawiania planu porodu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z 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 noworodkiem3; kierowania ciężarnej lub rodzącej 
w przypadkach zagrażającego porodu przedwczesnego do podmiotu leczniczego 
o poziomie referencyjnym zapewniającym opiekę perinatalną oraz, w sytuacji 
wystąpienia zgonu okołoporodowego, wykonywania badania patomorfologicznego 
zmarłych noworodków. Oddział wykonał zalecenia pokontrolne, o czym 
26 października 2015 r. Dyrektor poinformował Ministerstwo Zdrowia.  

(Dowód: akta kontroli str. 623, 626-633) 

Przeprowadzona w 2014 r. przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie 
neonatologii kontrola obejmowała ocenę postępowania przedporodowego oraz 
w trakcie porodu dzieci urodzonych z wynikiem 4 i poniżej w skali Apgar oraz 
przypadków zgonów śródporodowych. Konsultant nie stwierdził nieprawidłowości 
i odstąpił od formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych. 

(Dowód: akta kontroli str. 655-657) 

W 2014 r. w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym stwierdzono jeden przypadek 
wystąpienia ospy wietrznej, natomiast w Oddziale Patologii i Intensywnej Terapii 
Noworodka stwierdzono w 2013 r. dziewięć przypadków bakteriemii, jeden 
przypadek zapalenia płuc, jeden przypadek zakażenia wewnątrzmacicznego i jeden 
posocznicy. W 2014 r. wystąpiły, po jednym przypadku, zapalenie opon mózgowo-
rdzeniowych, posocznicy i ospy wietrznej. W 2015 r. (do 30 września) odnotowano 
trzy przypadki zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, jeden zakażenia 
wewnątrzmacicznego i dwa bakteriemii. W okresie objętym kontrolą nie doszło 
do zakażeń szpitalnych, np. gronkowcem.  

(Dowód: akta kontroli str. 769) 
Do 300 losowo wybranych pacjentek, które w latach 2013-2015 urodziły dziecko 
w Szpitalu wysłane zostały ankiety zawierające pytania dotyczące ciąży, porodu 
i połogu oraz sposobu traktowania przez personel medyczny. Ankiety wypełniło 
i odesłało 65 pacjentek, tj. 21,7%. Żadna z ankietowanych pacjentek 
nie potwierdziła, że w trakcie pobytu w szpitalu ona lub jej dziecko zarazili się 
drobnoustrojami. 

(Dowód: akta kontroli str. 702, 708) 

                                                      
2 Dz. U. z 2014 r., poz. 177 ze zm.  
3 Dz. U. z 2012 r., poz. 1100, dalej rozporządzenie w sprawie standardów opieki okołoporodowej. 
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1.2. Zapewnienie odpowiedniej liczby wykwalifikowanych lekarzy, położnych 
i pielęgniarek do opieki nad matką i dzieckiem. 

W latach 2013, 2014 i 2015 w Oddziale świadczeń medycznych udzielało 
odpowiednio: 
- 13, 12 i 11 lekarzy położników, na podstawie umów cywilno-prawnych,  
- 3, 4 i 3 lekarzy w trakcie specjalizacji, na podstawie umów o pracę 
 oraz odpowiednio  
- 67, 65 i 71 położnych na podstawie umów o pracę.  
Osoby udzielające świadczeń zdrowotnych (lekarze i położne) były wykazane 
w załączniku do umowy (aneksie) zawartej przez Szpital z Narodowym Funduszem 
Zdrowia (NFZ). Dyrektor Szpitala zgłaszał do NFZ zmiany w obsadzie kadrowej.  
Całodobowa opieka lekarska zapewniona była we wszystkie dni tygodnia. 
W godzinach popołudniowych, nocnych i w dni wolne od pracy dyżur w Oddziale 
pełniło dwóch lekarzy.  

(Dowód: akta kontroli str. 290-556, 484-490, 641) 

W Szpitalu, Oddziale położniczo-ginekologicznym i ginekologii onkologicznej mieści 
się blok operacyjny wraz z wydzieloną salą operacyjną do cięć cesarskich. Usługi 
anestezjologiczne, na podstawie umów cywilno-prawnych, świadczone były przez 
6 lekarzy. W godzinach popołudniowych, nocnych i w dni wolne od pracy dyżur 
w tym bloku operacyjnym pełnił jeden anestezjolog.  

(Dowód: akta kontroli str. 558-575, 641) 

Personel medyczny Oddziału nie posiadał zaświadczeń o przeszkoleniu w zakresie 
standardów opieki okołoporodowej. Zastępca Dyrektora ds. pielęgniarstwa 
wyjaśniła, że w Szpitalu nie prowadzono szkoleń z zakresu standardów opieki 
okołoporodowej. W trakcie kontroli NIK Dyrektor wystąpiła do Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych o przeprowadzenie szkolenia w zakresie standardów opieki 
okołoporodowej. Kierownik Oddziału Położniczego stwierdził, że o standardach 
opieki okołoporodowej personel czerpie wiedzę z zaleceń i standardów 
postępowania Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i z rozporządzeń Ministra 
Zdrowia oraz że pracownicy uczestniczyli w szkoleniach prowadzonych przez 
Konsultantów, przy czym zaświadczeń o ukończeniu szkolenia nie posiadają. 
Położna Oddziałowa wyjaśniła, że wiedzę o standardach posiada z miesięcznika 
„Położna”, z internetu i od koleżanek pełniących podobne funkcje w innych 
szpitalach, nie uczestniczyła w szkoleniu o standardach opieki okołoporodowej 
i nie posiada zaświadczenia. Zastępca położnej oddziałowej wyjaśniła, że wiedzę 
posiada z przepisów o standardach opieki okołoporodowej i nie uczestniczyła 
w szkoleniach z wyjątkiem szkolenia „Bezpieczna ciąża”, które sama sfinansowała.   

Z odpowiedzi udzielonych przez ankietowane pacjentki wynikało, że 83% z nich 
podczas pobytu w szpitalu miało zaufanie do umiejętności zawodowych zajmujących 
się nimi położnych i lekarzy, a 80% czuło się bezpiecznie. Umiejętności zawodowe 
personelu odbierającego poród dobrze i bardzo dobrze oceniło 81,5% 
ankietowanych pacjentek. 

(Dowód; akta kontroli str. 697-708) 

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

Szpital posiadał program dostosowania pomieszczeń do wymogów określonych 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, 
jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia  
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i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej4, pozytywnie zaopiniowany przez 
Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. 
Dostosowania, w terminie do 30 września 2016 r., wymaga oddział przyjęć oddziału 
ginekologiczno-położniczego. W 2014 r. do wymogów ww. rozporządzenia 
dostosowano odcinek patologia ciąży. 

(Dowód: akta kontroli str. 26-36, 187-258) 

W ofercie złożonej w 2011 r. do NFZ na kontraktowanie usług w latach 2012-2016 
zawarte były informacje o spełnieniu przez Szpital warunków wymaganych oraz 
wykazane były rzetelne dane o kwalifikacjach lekarzy i położnych, a także sprzęcie 
medycznym, jakim dysponował Szpital do realizacji zadań Oddziału.  

(Dowód: akta kontroli str. 290-345) 

W wyniku oględzin ustalono, że pacjentka zgłaszająca się do porodu ma łatwy 
dostęp do izby przyjęć, która znajduje się na parterze budynku Szpitala. W izbie 
przyjęć pacjentki mają możliwość skorzystania z łazienki, w której znajduje się 
toaleta, wanna, umywalka i krzesło. Sala operacyjna do cięć cesarskich i blok 
porodowy znajdują się na 2 piętrze budynku (dojście schodami, dojazd windą). Blok 
porodowy składał się z sześciu jednoosobowych sal porodowych z węzłami 
sanitarnymi (toaleta, umywalka, prysznic). Nad wejściem do sal porodowych, 
poprzedzonych „przedpokojem” znajdowała się lampka, sygnalizująca obecność 
w niej pacjentek. Sale porodowe były wyposażone w sprzęty ułatwiające rodzącej 
aktywność (piłki, drabinki, materace, worki sako) oraz łóżka porodowe nowego typu, 
umożliwiające poród w pozycji siedzącej. Na oddziale położniczym znajdowały się 
sale poporodowe, z łóżeczkami dla noworodków oraz węzłami sanitarnymi 
(z prysznicem). W odcinku ginekologicznym, dostępny był blok operacyjny. Sposób 
organizacji i wyposażenia izby przyjęć, bloku porodowego, i sal poporodowych, 
zapewniał pacjentkom respektowanie ich prawa do poszanowania intymności, 
stosownie do art. 20 i 22 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta5·. Personel medyczny posiadał czytelne identyfikatory.  

(Dowód: akta kontroli str. 187-243) 

1.4. Zorganizowanie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej 

W oddziale nie wprowadzono pisemnych procedur zapewniających przestrzeganie 
standardów opieki okołoporodowej. W Szpitalu obowiązuje instrukcja zarządzania 
jakością w zakresie postępowania w sytuacji przekazania pacjenta do innego 
podmiotu leczniczego. Zgodnie z tą instrukcją przekazanie pacjenta odbywa się 
ze wskazań medycznych, po uzyskaniu zgody pacjenta lub opiekuna prawnego 
osoby małoletniej lub bez zgody w sytuacjach zagrożenia życia, z adnotacją 
w historii choroby o braku możliwości uzyskania zgody pacjenta. W latach 2013-
2014 ze wskazań medycznych przekazano do innego podmiotu leczniczego sześć 
pacjentek. Z wyjaśnień Kierownika Oddziału wynikało, że nie wystąpiły żadne 
problemy z przekazaniem tych pacjentek.  

(Dowód: akta kontroli str. 22-25, 623) 

W Oddziale umożliwiono pacjentkom korzystanie z pomocy trzech psychologów 
zatrudnionych w oddziale psychiatrycznym oraz w oddziale rehabilitacji dziecięcej. 
Położna Oddziałowa wyjaśniła, że konsultacje psychologiczne odbywają się 

                                                      
4 Dz. U. Nr 31, poz. 158 (aktualnie: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, opubl. w 
Dz. U. z 2012 r., poz. 739). 
5 Dz. U. z 2012 r., poz. 159 ze zm. 
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w Oddziale po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym. W 2013 r. z porady 
psychologicznej skorzystały dwie pacjentki, a w 2015 r. cztery. 

(Dowód: akta kontroli str. 659, 660) 

Dyrektor Szpitala nie ustalił opłaty rekompensującej koszty korzystania z dodatkowej 
opieki pielęgnacyjnej, o której mowa w art. 34 w związku z art. 35 ustawy o prawach 
pacjenta. Dyrektor wskazując na przepisy art. 4, 5 oraz art. 23 ustawy z 15 lipca 
2011 r. o zawodzie pielęgniarki i położnej6, a także art. 34 ustawy o prawach 
pacjenta stwierdził, że dodatkowa opieka nie powinna być realizowana przez 
pielęgniarki ani położne i z tych względów nie ustalił opłaty rekompensującej koszty 
korzystania z dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. Ponadto Dyrektor wyjaśnił, 
że wszyscy pacjenci w szpitalu mają zapewnioną całodobowo profesjonalną opiekę 
pielęgniarską/położniczą przez zatrudnione w Szpitalu pielęgniarki i położne.  

(Dowód: akta kontroli str. 638, 639) 

1.5. Sytuacja finansowa szpitala oraz oddziału położniczego. 

W kolejnych latach okresu 2013-2015 (do 30 września) przychody Szpitala wynosiły 
odpowiednio: 140.800 tys. zł, 142.285,2 tys. zł i 106.941,1 tys. zł, a koszty 
odpowiednio: 120.978 tys. zł, 124.104,2 tys. zł i 109.637,2 tys. zł. 
Na koniec 2013 r. zysk Szpitala wyniósł 90,1 tys. zł. Na koniec 2014 r. i wg stanu 
na 30 września 2015 r. działalność Szpitala zakończyła się stratą w kwotach 
odpowiednio: 759,3 tys. zł i 2.818,2 tys. zł. 

(Dowód: akta kontroli str. 61, 64, 67) 

Z kwartalnych  sprawozdań Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz 
poręczeń i gwarancji Szpitala wynikało, że na koniec 2013 r. zobowiązania Szpitala 
wynosiły 8.458,6 tys. zł; na koniec 2014 r. – 6.273,6 tys. zł i na 30 września 2015 r. 
– 4.129,1 tys. zł (w Szpitalu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne).  

(Dowód: akta kontroli str. 50, 53, 56) 

Wartość umów z NFZ i ich wykonanie wynosiło: 
a) w 2013 r.: 

- „Położnictwo i ginekologia – hospitalizacja II poziom referencyjny” 
(kod świadczenia 4450.050.02) wartość kontraktu 4.522.492 zł (86.971 punktów, 
52 zł stawka za punkt); wykonanie w kwocie 4.522.490,44 zł; 
- „Położnictwo i ginekologia – hospitalizacja II poziom referencyjny” 
(kod świadczenia 4450.250.02 -N01, N02, N03, N20) wartość kontraktu 3.265.132 zł 
(62.791 punktów, 52 zł stawka za punkt); wykonanie w kwocie 3.265.132 zł; 

b) w 2014 r.: 
- „Położnictwo i ginekologia – hospitalizacja II poziom referencyjny” 
(kod świadczenia 4450.050.02) wartość kontraktu 4.086.940 zł (78.595 punktów, 
52 zł stawka za punkt); wykonanie w kwocie4.086.908,28 zł; 
- „Położnictwo i ginekologia – hospitalizacja II poziom referencyjny” 
(kod świadczenia 4450.250.02 -N01, N02, N03, N20) wartość kontraktu 3.239.444 zł 
(62.297 punktów, 52 zł stawka za punkt); wykonanie w kwocie 3.239.444 zł; 

c) 2015 r. (do 30 listopada): 
- „Położnictwo i ginekologia – hospitalizacja II poziom referencyjny” 
(kod świadczenia 4450.050.02) wartość kontraktu 3.873.740 zł (74.297 punktów, 
52 zł stawka za punkt); wykonanie w kwocie 3.560.022,96 zł; 
- „Położnictwo i ginekologia – hospitalizacja II poziom referencyjny” 
(kod świadczenia 4450.250.02 -N01, N02, N03, N20) wartość kontraktu 3.221.452 zł 
(61.951 punktów, 52 zł stawka za punkt); wykonanie w kwocie 2.926.196 zł; 

                                                      
6 Dz. U. z 2014 r. poz. 1435 ze zm. 
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- „Położnictwo i ginekologia – hospitalizacja II poziom referencyjny” 
(kod świadczenia 4450.950.02 -pakiet onkologiczny) wartość kontraktu 223.028 zł 
(4.289 punktów, 52 zł stawka za punkt); wykonanie w kwocie 223.028 zł. 

(Dowód: akta kontroli str. 49) 

W latach 2013, 2014 i 2015 (III kwartał) Szpital monitorował przychody i koszty 
świadczeń, odrębnie dla odcinków: położnictwo; patologia ciąży; oddział położniczy; 
oddział ginekologiczny i pododdział anestezjologiczny z salą intensywnego nadzoru. 
W okresie tym koszty działalności oddziału położniczo-ginekologicznego 
i ginekologii onkologicznej nie zostały zrównoważone uzyskanymi przychodami 
z tytułu sprzedaży usług medycznych. Koszty te były wyższe od przychodów 
o odpowiednio: 1.469.238 zł, 2.459.842 zł i 2.501.511,94 zł. Z kalkulacji kosztów 
przygotowanych przez dział księgowości w trakcie kontroli NIK wynika, że w Szpitalu 
średni koszt porodu fizjologicznego wyraża się kwotą ok. 2.424 zł, a koszt porodu 
metodą cięcia cesarskiego - kwotą ok. 3.043 zł. W ramach kontraktu z NFZ za każdy 
z ww. porodów Szpital uzyskuje przychód w kwocie 1.820 zł (35 punktów x 52 zł za 
punkt). Dyrektor wyjaśnił, że przychody uzyskane z NFZ nie zapewniają 
sfinansowania w pełni ponoszonych kosztów, a Szpital, aby zakontraktować 
świadczenia zdrowotne musi spełnić wymogi określone przez NFZ dotyczące 
sprzętu, wyposażenia, kadry specjalistycznej, które generują koszty natomiast 
przychody z zakresu położnictwa uzależnione są od liczby porodów, która jak 
wynika ze statystyki, maleje. Od 2012 r. wartość punktu nie uległa zmianie i wynosi 
52 zł za punkt, a ta sytuacja wpływa na fakt, że przychody nie pokrywają kosztów. 
Dyrektor podał, że z uwagi na funkcjonowanie Szpitala w dwóch lokalizacjach 
(ul. Poznańska 79 i Toruńska 7), oddział anestezjologii i intensywnej terapii 
funkcjonuje przy ul. Poznańskiej, a dla zabezpieczenia oddziału położniczego przy 
ul. Toruńskiej funkcjonuje pododdział anestezjologii z salą intensywnego nadzoru, 
a koszty tego pododdziału obciążają w całości oddział położniczo-ginekologiczny. 

(Dowód: akta kontroli str. 37-48, 639-640) 

1.6. Pobieranie opłat od ubezpieczonych pacjentów 

Szpital nie pobierał opłat od ubezpieczonych pacjentek za świadczenia 
gwarantowane objęte kontraktem zawartym z NFZ. 

(Dowód: akta kontroli str. 647, 678-683) 

Wprowadzone przez Dyrektora opłaty dotyczyły:  
a) jednorazowej odzieży ochronnej i ochraniaczy na obuwie w kwocie 6,50 zł 
pobieranej od osoby towarzyszącej przy porodzie rodzinnym 
b) pobytu matki karmiącej dziecko na oddziale noworodków i intensywnej terapii, 
w kwocie 15,50 zł/za dobę/za łóżko, 
c) uczestnictwa w kursie grupowym w szkole rodzenia przy Szpitalu w kwocie 250 zł 
od osoby, w okresie od 21 marca 2011 do 24 czerwca 2013 r., w kwocie 150 zł od 
osoby, w okresie od 25 czerwca 2013 r. do 25 sierpnia 2013 r. Dyrektor wyjaśniając 
podstawy podjęcia decyzji o wprowadzeniu ww. opłat stwierdził, że zarządzenie 
wydano na podstawie ogólnej normy kompetencyjnej wynikającej z ustawy 
o działalności leczniczej, nie zaś ze szczegółowych uregulowań wynikających 
z ustawy o prawach pacjenta. Dodał, że odpowiedzialność za zarządzenie oznacza 
powinność działania zgodnie z przepisami prawa.   

(Dowód: akta kontroli str. 576-615, 639) 

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

Ustalone 
nieprawidłowości  
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1. Artykuł 50 ust. 1 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej7 stanowi, 
że podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą stosuje minimalne normy 
zatrudnienia pielęgniarek. Minimalne normy ustala kierownik tego podmiotu 
po zasięgnięciu opinii kierujących jednostkami lub komórkami organizacyjnymi 
określonymi w regulaminie organizacyjnym, a także przedstawicieli organów 
samorządu pielęgniarek oraz związków zawodowych pielęgniarek i położnych 
działających na terenie podmiotu. Sposób ustalenia tych norm określa 
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu 
ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach 
leczniczych niebędących przedsiębiorcami8.  
Pomimo tego obowiązku, Dyrektor dopiero w sierpniu 2015 r. podjął działania 
mające na celu ustalenie minimalnych norm zatrudnienia. W trakcie kontroli NIK, 
tj. 5 listopada 2015 r. raport ogólny z wyliczoną liczbą etatów w poszczególnych 
oddziałach Szpitala, został przekazany do zaopiniowania Okręgowej Radzie 
Pielęgniarek i Położnych. Ustalone normy zatrudnienia nie zostały przekazane 
do opiniowania związkom zawodowym pielęgniarek i położnych oraz kierownikom 
komórek organizacyjnych. Zastępca Dyrektora ds. pielęgniarstwa wyjaśniła, 
że w sierpniu podjęto pierwszą próbę obliczenia normy zatrudnienia, która nie była 
zgodna z aktualnym stanem zatrudnienia pielęgniarek i położnych, ponieważ 
ustalona norma była niewystarczająca dla zapewnienia całodobowej opieki 
pielęgniarskiej i położniczej, bezpieczeństwa chorych i realizacji zadań 
z uwzględnieniem odpowiedniej jakości, a proces ustalania norm wymaga dalszej 
weryfikacji w skali całego szpitala. Podała, że opinia kierowników komórek 
organizacyjnych będzie zasięgnięta po opinii organów samorządowych 
i związkowych. Dyrektor Szpitala potwierdził powyższe wyjaśnienie.   

(Dowód: akta kontroli, str. 69-78/2, 637). 
2. W lipcu i sierpniu 2013 r., 2014 r. i 2015 r. czterech lekarzy położników i pięciu 
anestezjologów świadczyło usługi medyczne na podstawie umów cywilno-prawnych, 
przez ponad 24 godziny bez przerwy 9 W ocenie NIK, taka organizacja czasu pracy 
lekarzy może budzić uzasadnione wątpliwości, co do zapewnienia odpowiedniej 
jakości świadczonych przez nich usług i w konsekwencji bezpieczeństwa pacjentek. 
Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że sposób ustalania harmonogramów czasu pracy 
lekarzy zapewnia bezpieczeństwo oddziału położniczo-ginekologicznego i w pełni 
zabezpiecza opiekę anestezjologiczną dla pacjentek oddziału położniczo-
ginekologicznego oraz że czas pracy tzw. „dyżurowy” z reguły nie jest czasem 
w 100% wypełnionym pracą i pozwala w chwilach nie wykonywania zadań 
służbowych na doraźny odpoczynek lekarzy świadczących tam swoje usługi.  

(Dowód: akta kontroli, str. 535-546, 638, 639) 
 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
przygotowanie Oddziału do udzielania świadczeń zdrowotnych.  
 

2. Przestrzeganie standardów opieki okołoporodowej 
i praw pacjenta 

W okresie objętym kontrolą do Szpitala wpłynęły dwa pisma z Narodowego 
Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia dotyczące skarg na działalność 
Oddziału10. Wyniki przeprowadzonych w Szpitalu postępowań wyjaśniających 

                                                      
7 Dz. U. z 2012 r., poz. 618 ze zm.  
8 Dz. U. z 2012 r., poz. 1545 
9 Nieprzerwany czas świadczenia usług przez lekarzy położników wahał się od 31,5 do 72 godzin, a lekarzy anestezjologów 
od 30 do 77 godzin. 
10 Skargi dotyczyły odroczenia przez lekarza terminu usunięcia pustego pęcherzyka ciążowego oraz ukarania lekarzy rzekomo 
odpowiedzialnych za niepełnosprawność dziecka urodzonego w Szpitalu. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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przekazane zostały ww. jednostkom. Wynikało z nich, że Szpital nie ponosi za nie 
odpowiedzialności.  

(Dowód: akta kontroli str. 668-677) 

W latach 2013-2015 w Oddziale Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, 
odnotowano dziewięć zgonów noworodków. Przeprowadzone sekcje zwłok 
wykazały, że śmierci noworodków nastąpiły w wyniku wad rozwojowych i niskiej 
masy urodzeniowej. 

(Dowód: akta kontroli str. 652-654) 

W celu sprawdzenia przestrzegania standardów opieki okołoporodowej i praw 
pacjenta badaniem analitycznym objęto dokumentację medyczną 100 losowo 
wybranych pacjentek, które w latach 2013-201511 urodziły dziecko w Szpitalu. 
Analiza zapisów w tej dokumentacji wykazała, że poza opisanymi niżej w sekcji 
„ustalone nieprawidłowości” wyjątkami, sposób dokumentowania realizacji 
poszczególnych elementów opieki medycznej odpowiadał postanowieniom, 
określonym w rozporządzeniu w sprawie standardów opieki okołoporodowej.   

(Dowód: akta kontroli str. 95-173) 

Pacjentki na piśmie składały oświadczenie dotyczące m. in. poinformowania ich 
o prawach pacjenta, wyrażały zgodę na przyjęcie do szpitala, proponowaną 
operację oraz wszelkie zabiegi, które w czasie pobytu w szpitalu mogą okazać się 
konieczne. Pacjentki, u których poród rozwiązano poprzez cięcie cesarskie 
w „Informacji dla pacjentki oraz formularzu świadomej zgody na operacyjne 
rozwiązanie ciąży metodą cięcia cesarskiego”12, pisemnie obok podpisu lekarza 
potwierdzały zapis: „bez zastrzeżeń (lub z powyższymi zastrzeżeniami) zgadzam się 
na przeprowadzenie u mnie następującego zabiegu operacyjnego: cięcie cesarskie 
w znieczuleniu ogólnym lub regionalnym oraz jego ewentualne zmiany 
lub rozszerzenia, które okażą się niezbędne w trakcie przeprowadzania operacji 
w razie wystąpienia niebezpieczeństwa utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała 
lub ciężkiego rozstroju zdrowia”. Ponadto pacjentki wyrażały zgodę 
na przygotowawcze postępowanie anestezjologiczne przed zabiegiem operacyjnym, 
z wyrażeniem zgody na znieczulenie (ogólne/regionalne) oraz zgodę na medycznie 
uzasadnione zmiany i rozszerzenie postępowania anestezjologicznego wypełniając 
i podpisując „Przedoperacyjną ankietę anestezjologiczną”.   

(Dowód: akta kontroli str. 263-289) 

W 2013 r. w Oddziale wykonano jedno, a w 2015 r. - dwa znieczulenia 
zewnątrzoponowe (w tym jedno po 1 lipca 2015 r.). Poród po 1 lipca rozwiązany 
został cięciem cesarskim i dlatego zastosowane znieczulenie nie podlegało 
rozliczeniu z NFZ. Kierownik Oddziału wyjaśnił, że przyczyną niewielkiej liczby 
wykonywanych znieczuleń zewnątrzoponowych był fakt ograniczonej liczby lekarzy 
anestezjologów w godzinach dyżurowych.  

(Dowód: akta kontroli str. 185, 186, 624, 641) 

W dokumentacji medycznej 98 pacjentek, spośród 100 objętych analizą brak było 
planów porodu, przy czym w części z nich odnotowano fakt omówienia z pacjentką 
planu porodu. W każdej z sześciu sal porodowych, jak wykazały oględziny, 
dostępne były dla pacjentek formularze planu porodu, opracowane przez położne. 

                                                      
11 w tym 52 karty z porodów fizjologicznych i 48 z porodów w drodze cięcia cesarskiego (spośród wylosowanych 50 kart 
porodów w drodze cięcia cesarskiego, dwie karty zaliczono do porodów cięcia cesarskiego zamiast porodów fizjologicznych).  
12 druk zawierał: imię i nazwisko pacjentki, numer historii choroby, rodzaj schorzenia i wskazania do operacji, proponowana 
metoda operacyjnego rozwiązania ciąży, dające się przewidzieć następstwa operacji, możliwość wystąpienia powikłań 
(dla pacjentki i dziecka –powstanie urazów u noworodka podczas otwierania macicy lub wydobywania płodu), rokowania, 
rozmowa z lekarzem (w tym zastrzeżenia pacjentki, co do proponowanej operacji), oświadczenie pacjentki o zrozumieniu 
przez pacjentkę informacji zawartych w formularzu.   
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Na brak planu porodu wskazało 77% ankietowanych pacjentek. Położna oddziałowa 
wyjaśniła, że jeżeli pacjentka nie posiadała planu porodu w momencie zgłoszenia 
na blok porodowy, położna omawiała z pacjentką postępowanie w trakcie porodu 
według schematu znajdującego się w każdej sali porodowej i odnotowywała tę 
czynność w karcie indywidualnej opieki, a począwszy od listopada 2015 r. plan taki, 
po omówieniu i podpisaniu przez pacjentkę dołączany jest do dokumentacji 
medycznej.  

(Dowód: akta kontroli, str. 96-173, 219, 259-260, 618, 697, 703) 
Standardem opieki okołoporodowej jest zapewnienie noworodkowi bezpośrednio 
po urodzeniu nieprzerwanego kontaktu z matką „skóra do skóry”, trwającego 
co najmniej dwie godziny. Na 47 ankietowanych pacjentek, 45 (95,7%) wskazało, 
że po urodzeniu położono noworodka tak, że matka miała kontakt z dzieckiem 
„skóra do skóry”, przy czym tylko osiem z nich wskazało, że kontakt ten trwał 
powyżej dwóch godzin, (14 pacjentek wskazało, że trwał on od jednej do dwóch 
godzin, osiem pacjentek - od 30 minut do godziny, i 13 pacjentek - poniżej 30 
minut). 100% ankietowanych odpowiedziało, że stan noworodka oceniano w ich 
obecności. Kierownik oddziału podał, że nieprzerwany kontakt trwa co najmniej 
2 godziny, a mierzenie i ważenie dziecka odbywa się po ponad 2 godzinach lub 
wtedy, kiedy chcą rodzice dziecka. Położna oddziałowa również podała, że kontakt 
trwa 2 godziny, a dziecko jest osuszane na brzuchu mamy, ubierane w momencie 
przekazywania na oddział położniczy. Zastępca położnej oddziałowej podała, 
że dziecko leży na brzuchu mamy, bez przerwy 2 godziny, chyba, że mama życzy 
sobie, żeby dziecko było ubrane i położone koło niej w beciku.  

(Dowód: akta kontroli, str. 87, 88, 90, 94, 700) 

W Oddziale Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka pracuje dwóch specjalistów 
laktacyjnych posiadających wiedzę i umiejętności odpowiadające III poziomowi 
wiedzy i praktyki w dziedzinie laktacji oraz czterech z II poziomem wiedzy i praktyki 
w dziedzinie laktacji. W 2015 r. pobrano z apteki 24.776 butelek mleka 
modyfikowanego. Średnio na jednego noworodka w trakcie pobytu w Szpitalu zużyto 
16 butelek mleka. Na 31 grudnia 2015 r. w Oddziale pozostało 2.160 butelek mleka. 
Oddział posiada jeden laktator i trzy lodówki13. 

(Dowód: akta kontroli, str. 649, 651) 

W trakcie oględzin Oddziału stwierdzono, że przebywającym w nim pacjentkom 
przekazywane były zestawy bezpłatnych próbek produktów dla noworodka, 
tj. dwóch różnych dostawców. Wraz z zestawami pacjentki otrzymywały 
do wypełnienia ankiety. Dostawca zestawu z Warszawy w „potwierdzeniu odbioru 
niebieskie pudełko” oczekiwał: imienia i nazwiska, daty urodzenia matki, adresu 
zamieszkania, telefonu komórkowego, domowego, adresu e-mail, imienia i płci 
dziecka, daty urodzenia oraz którym jest dzieckiem w rodzinie, a także podania 
wykształcenia matki, informacji, czy uczęszczała do szkoły rodzenia, czy rodzice 
pracują, czy jest samochód w rodzinie, czy dokonuje zakupów przez internet, 
czy ktoś z najbliższej rodziny ma stwierdzoną alergię, wskazania sposobu 
gospodarowania pieniędzmi oraz danych niepełnoletnich dzieci (data urodzenia, 
syn/córka, imię dziecka). Dostawca zestawu z Lubonia oczekiwał: nazwy placówki, 
która wydała zestaw, imienia, nazwiska, daty urodzenia oraz wykształcenia matki, 
adresu zamieszkania, numeru telefonu komórkowego, stacjonarnego i adresu 
e-mail, imienia, daty urodzenia, dziecka, informacji: chłopiec/dziewczynka i liczby 
dzieci posiadanych przez pacjentkę oraz ich imion i dat urodzenia. W 47 ankietach, 
spośród 65 (72% ogółu) pacjentki wskazały, że w trakcie pobytu w Szpitalu zetknęły 
                                                      
13 jeden laktator, będący wyposażeniem Oddziału Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, znajdował się w oddziale 
Położniczym. Dwie lodówki znajdowały się w Oddziale Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka a jedna w Oddziale 
Połozniczym. 
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się z reklamami albo ofertami zakupu produktów lub usług związanych z opieką nad 
noworodkiem, a 39 (60%) otrzymywało później propozycje zakupu towarów lub 
usług. Kierownik Oddziału Położniczego wyjaśnił, że w oddziale działalność 
marketingowa polega na zapraszaniu przyszłych pacjentek celem obejrzenia sal 
porodowych, zapoznania się z personelem. Dyrektor wyjaśnił, że Oddział 
nie prowadzi działalności marketingowej, a Szpital nie zawarł z żadną firmą umowy 
na działalność marketingową, przekazywanie prezentów rozpoczęło się w 1992 r., 
a personel Oddziału przekazując zestawy nie traktuje tego, jako działalność 
marketingową, tylko jako materiały informacyjno-edukacyjne dla młodych, 
niedoświadczonych matek.  

(Dowód: akta kontroli, str. 188, 241, 643, 666, 667, 702, 708) 
Dyrektor Szpitala i Kierownik Oddziału stwierdzili, że nie widzą problemów i barier 
w stosowaniu standardów opieki okołoporodowej. Dyrektor dodał, że od 2015 r. 
systematycznie wdrażane są wszystkie zalecenia wynikające z rozporządzenia 
Ministra Zdrowia w sprawie standardów opieki okołoporodowej.  

(Dowód: akta kontroli, str. 625, 641) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 
 
Analiza dokumentacji medycznej 52 losowo wybranych pacjentek, które w latach 
2013-2015 (do 30 września) odbyły w Szpitalu poród fizjologiczny wykazała, 
że osoby sprawujące opiekę nad tymi pacjentkami nie odnotowały w nich wykonania 
następujących elementów opieki okołoporodowej: 
- położenia noworodka na brzuchu matki - w 37 dokumentacjach,  
- współpracy z rodzącą, umożliwiającą przyjęcie dogodnej dla niej pozycji oraz 
sposobu parcia przyczyniającego się do postępu porodu, ze szczególnym 
uwzględnieniem pozycji wertykalnych - w 27 dokumentacjach, 
- obserwacji przebiegu kontaktu matki i dziecka „skóra do skóry”14 i pomocy 
w przystawianiu noworodka do piersi - w 35 dokumentacjach, 
Obowiązek w powyższym zakresie określony został w rozdziale IX ust. 4 pkt 6 i 9 
oraz rozdziale X ust. 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów 
opieki okołoporodowej.  
Położna Oddziałowa wyjaśniła, że: (1) łóżka porodowe zostały tak skonstruowane, 
że każdy noworodek musi zostać położony na brzuchu matki i jest to czynność 
wynikająca z odebrania porodu, dlatego czynność ta nie była oddzielnie 
dokumentowana; (2) blok porodowy wyposażony jest w worki sako, piłki, drabinki, 
materace, z których rodząca może korzystać, jeżeli sytuacja położnicza na to 
pozwala (nie każda pacjentka korzysta), czego nie odnotowywano w dokumentacji 
medycznej; (3) przystawienie noworodka do piersi matki jest czynnością 
wykonywaną automatycznie przez położną przyjmująca poród, nieudokumentowaną 
oddzielnie.   

(Dowód: akta kontroli, str. 95-173, 619) 
 

1. NIK zwraca uwagę na stale rosnący odsetek cięć cesarskich wykonywanych 
w Szpitalu w latach 2010-2014. Odsetek ten wzrósł z 34,5% w roku 2010 do 51,8% 
w roku 2014 i znacznie przekroczył zalecany przez Światową Organizację Zdrowia, 
tj. na poziomie od 10% do 15%. W dokumentacji medycznej pacjentek wskazane 
zostały medyczne przyczyny podjęcia decyzji o rozwiązaniu ciąży w drodze cięcia 
cesarskiego, przy czym w ośmiu przypadkach, zamieszczono adnotację „stan po 

                                                      
14  w żadnym przypadku nie odnotowano czasu trwania kontaktu „skóra do skóry”. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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cięciu cesarskim”, w tym w trzech „brak akceptacji porodu siłami natury”. W pięciu 
ankietach pacjentki wskazały, że poród w drodze cięcia cesarskiego odbył się na ich 
życzenie. Kierownik Oddziału wyjaśnił, że decyzje o wykonaniu cięcia cesarskiego 
podejmuje się po wnikliwej analizie sytuacji położniczej każdej pacjentki 
indywidualnie, a wysoki odsetek cięć cesarskich związany jest z wystąpieniem 
konkretnych wskazań medycznych, zwłoka z jego wykonaniem wiązałaby się 
z narażeniem życia pacjentki lub jej płodu, a Szpital nie wykonuje cięć cesarskich 
na życzenie pacjentek, bez uzasadnienia medycznego.  

(Dowód: akta kontroli, str. 7, 180-184, 624) 
2. Standardy opieki okołoporodowej, nakazują ograniczyć do niezbędnego minimum 
stosowanie interwencji medycznych, w szczególności amniotomii, stymulacji 
czynności skurczowej, podawania opioidów, nacinania krocza, podawania 
noworodkowi mleka modyfikowanego. Analiza zapisów w dokumentacji medycznej 
50 pacjentek, które odbyły w Oddziale poród fizjologiczny wykazała, że 39 z nich 
(75%) podano oxytocynę w celu wywołania porodu; 36 (69%) nacięto krocze, 
32 (62%) podano entonox; siedmiu (13%) przebito pęcherz płodowy; 25 (48%) 
wykonano lewatywę na zlecenie lekarza; 47 (90%) założono wkłucie do żyły 
obwodowej, przy czym czterem (8%) nie podano żadnego leku. Fakt nacięcia krocza 
potwierdziło 80% ankietowanych pacjentek, podanie środków przeciwbólowo-
rozkurczowych – 30%, a zastosowanie znieczulenia gazowego – 53%. Kierownik 
Oddziału wyjaśnił, że ww. czynności wykonywane były po analizie sytuacji 
położniczej u każdej pacjentki indywidualnie, a każda interwencja medyczna miała 
swoje uzasadnienie.  
NIK zwraca uwagę, że wskazane przez Kierownika Oddziału uzasadnienia 
medyczne do ingerencji w naturalny proces porodu nie zostały odnotowane 
w dokumentacji medycznej tych pacjentek.  

(Dowód: akta kontroli str. 96-147, 174-179, 624) 

3. Z odpowiedzi wskazanych w ankietach wynikało, że dzieci 27 pacjentek, które 
odbyły poród fizjologiczny (57% ogółu) były dokarmiane mlekiem modyfikowanym. 
Podawanie noworodkom mleka modyfikowanego (hipp, enfamil, nan) odnotowane15 
zostało w dokumentacjach medycznych ośmiu pacjentek, a podawanie glukozy 
w dokumentacji jednej pacjentki. Położna Oddziałowa wyjaśniła, że odcinek 
położniczy nie zamawia mleka, a dokarmianie noworodków odbywa się w razie 
konieczności na zlecenie lekarza neonatologa przez położne/pielęgniarki Oddziału 
Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka (odcinek rooming-in). Kierownik Oddziału 
Położniczego stwierdził, że karmienie mlekiem modyfikowanym zalecane było, 
po analizie, indywidualnie, a Kierownik Oddziału Patologii i Intensywnej Terapii 
Noworodka, że Szpital nie ma dostępu do banku mleka kobiecego. Standardem 
w przypadku braku lub niedoboru mleka matki powinno być dokarmiane w pierwszej 
kolejności mlekiem od kwalifikowanych dawczyń, zaś pokarmem drugiego wyboru 
jest sztuczna mieszanka dla niemowląt lub mieszanka typu HA, a woda, roztwór 
glukozy i hydrolizat białkowy nie są zalecane.  
NIK zwraca uwagę, że zdiagnozowane przez personel medyczny problemy 
w prawidłowej laktacji i odżywiania noworodka nie zostały odnotowane 
w dokumentacji medycznej tych pacjentek. 

(Dowód: akta kontroli, str. 174-179, 624, 646, 647, 649, 701)  

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
przestrzeganie w Szpitalu standardów opieki okołoporodowej i praw pacjenta. 

                                                      
15 na zlecenie lekarza neonatologa, ze wskazań medycznych. 
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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 Kontroli16, wnosi o podjęcie działań zmierzających do: 

1) zorganizowania czasu pracy lekarzy położników i anestezjologów w taki 
sposób, który wyeliminuje udzielanie przez nich świadczeń zdrowotnych bez 
przerwy przez ponad 24 godziny, 

2) dokumentowania przez osoby sprawujące opiekę wykonania wszystkich 
elementów opieki okołoporodowej oraz uzasadnionych wskazań 
medycznych do ingerencji w naturalny proces porodu i laktacji.  
 

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 Poznaniu. 

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. 

 

Poznań, dnia       stycznia 2016 r.  

  
  

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

 

Kontroler 

 

Dyrektor 

 
z up. Tomasz Nowiński 

wicedyrektor 
Irena Wróblewska 

specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

........................................................ 
podpis Podpis 

 

                                                      
16 Dz. U. z 2015 r., poz.1096. 
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