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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 Maria Wojcińska, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 98558 z 16 października 2015 r.  

Marek Rozwalka, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 98595 
z 3 grudnia 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, ul. Szpitalna 7, 
64 - 000 Kościan (dalej: SP ZOZ lub Szpital)1 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Piotr Lehmann, Dyrektor SP ZOZ (dalej: Dyrektor) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości2 
przygotowanie Oddziału Położniczo-Ginekologicznego SP ZOZ w Kościanie 
do udzielania świadczeń zdrowotnych, a także przestrzeganie w tym Oddziale 
standardów opieki okołoporodowej w latach 2013-2015 (do 23 grudnia). 

Pozytywną ocenę uzasadnia przede wszystkim zapewnienie w Oddziale 
całodobowej opieki lekarskiej i położniczej we wszystkie dni tygodnia, a także 
wyposażenie sal porodowych m.in. w łóżka umożliwiające zmianę pozycji 
oraz w sprzęt do niefarmakologicznego uśmierzania bólu. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły w szczególności: 

- niezapewnienia w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym określonej w umowie 
z Narodowym Funduszem Zdrowia (dalej: NFZ) dostępności lekarzy położników, 
co skutkowało m. in. udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez lekarzy 
na podstawie umów cywilnoprawnych bez przerwy przez czas dłuższy 
niż 24 godziny, 

- wykazania w umowie zawartej z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
nieaktualnych danych w części dotyczącej zasobów kadrowych i sprzętowych,  

- nieograniczania do niezbędnego minimum interwencji medycznej dotyczącej 
podawania noworodkom mleka modyfikowanego,  

- braku udokumentowania wykonania niektórych elementów opieki 
okołoporodowej. 

 
 

                                                      
1 Jednostką organizacyjną SP ZOZ był m.in. Szpital im. T. Dunina w Kościanie. W skład Szpitala wchodziły objęte kontrolą 
komórki organizacyjne, tj. Oddział Położniczo-Ginekologiczny oraz Oddział Patofizjologii Noworodka.  
2 Najwyższa Izba Kontroli w ocenie ogólnej oraz ocenach cząstkowych stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna 
mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.  

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przygotowanie Oddziału Położniczo-
Ginekologicznego do udzielania świadczeń 
zdrowotnych 

1.1. Działalność Oddziału Położniczo – Ginekologicznego w latach 
2013 – 2015 

Oddział Położniczo-Ginekologiczny Szpitala był oddziałem o pierwszym stopniu 
referencyjności. W latach 2010-2014 liczba kobiet przyjętych do niego ze względu 
na wskazania położnicze oraz liczba przyjętych porodów systematycznie malały 
(liczba porodów zmalała z 901 w 2010 r. do 699 w 2014 r.). Oddział dysponował 
dwoma3 stanowiskami porodowymi przystosowanymi do porodów rodzinnych oraz 
wydzieloną salą do cięć cesarskich. Liczba noworodków żywo urodzonych wyniosła 
w 2013 r. - 717, w 2014 r. - 697 oraz w 2015 r. – 598 (stan na 30 września). 

Liczba cięć cesarskich w poszczególnych latach okresu 2010-2015 (do 30 września) 
wyniosła odpowiednio: 294, 297, 266, 260, 264 i 207. 

(dowód: akta kontroli str. 99-107) 

Oddział Położniczo-Ginekologiczny podlegał kontrolom zewnętrznym 
przeprowadzanym przez: Wojewódzki Ośrodek Koordynujący w zakresie realizacji 
Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy (w 2013 r. – bez uwag), Konsultanta 
Wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii (w 2014 r.) oraz Wielkopolski 
Urząd Wojewódzki (w 2015 r.).  

Konsultant Wojewódzki zwrócił uwagę na prowadzenie dokumentacji medycznej 
niezgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010 r. 
w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobów jej 
przetwarzania4 (np. nieczytelność, brak chronologii). Ocenił on pozytywnie 
postępowanie personelu w przypadku wystąpienia wczesnych zgonów 
okołoporodowych dzieci z wynikiem 4 i poniżej w skali Apgar. W odpowiedzi 
na wystąpienie, Dyrektor zapewnił, że omówił sposób prowadzenia dokumentacji 
medycznej z personelem Oddziału. 

Pracownicy WUW sformułowali wniosek dotyczący braku każdorazowej zgody 
na badanie i zabieg nacięcia krocza, a także braku informacji, że szpital przekazuje 
położnej POZ informacje o wypisie położnicy i noworodka ze szpitala. W toku 
kontroli NIK potwierdzono wprowadzenie pisemnej zgody na badanie i zabieg 
nacięcia krocza.    

Sprawdzono również wykonanie wniosków pokontrolnych sformułowanych przez 
NIK w wystąpieniu pokontrolnym z 26 sierpnia 2009 r. W odpowiedzi na to 
wystąpienie Dyrektor zadeklarował realizację wszystkich wniosków pokontrolnych. 
Bieżąca kontrola potwierdziła zaprzestanie pobierania opłat od pacjentek i ich rodzin 
przebywających na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym5 oraz zaniechanie 
praktyk ograniczających kontakt matek i noworodków z osobami bliskimi6. 

(dowód: akta kontroli str. 108-110, 123, 125-149) 

                                                      
3 Do 2010 r. funkcjonowały trzy stanowiska porodowe. 
4 Dz. U. z 2014 r., poz. 177. 
5 Zarządzenie wewnętrzne nr 20 z 2 września 2009 r. w sprawie pobierania opłat za pobyt osoby towarzyszącej pacjentkom 
w oddziale położniczym w trakcie połogu, aż do momentu opuszczenia szpitala oraz za jednorazowy ubiór osoby 
towarzyszącej przy porodzie. 
6 Skontrolowano wnioski pokontrolne powiązane z bieżącą kontrolą NIK. 

Opis stanu 
faktycznego 



 

4 

W SP ZOZ wprowadzono Program zapobiegania zakażeniom szpitalnym7, w którym 
określono kryteria rozpoznawania poszczególnych zakażeń, sposób postępowania 
w przypadku ich stwierdzenia oraz formy dokumentowania zakażeń. 

W Oddziale Położniczo-Ginekologicznym (część położnicza) oraz Oddziale 
Patofizjologii Noworodka odnotowano 20 zakażeń wewnątrzszpitalnych (w tym 
cztery zakażenia gronkowcem), które dotyczyły zarówno matki, jak i dziecka. 
Dotyczyły one zakażeń układu rozrodczego, miejsca operowanego, przewodu 
pokarmowego, skóry i tkanek miękkich oraz oka i nie wymagały zgłoszenia 
do Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Dyrektor wyjaśnił, że w celu wyeliminowania 
takich zdarzeń zespół ds. zakażeń prowadzi edukację personelu medycznego 
i pomocniczego; przeprowadza kontrole wewnętrzne z zakresu m.in. mycia 
i dezynfekcji rąk, stosowania środków ochrony osobistej, stanu sanitarno-
higienicznego pomieszczeń, czystości mikrobiologicznej powierzchni i sprzętu 
medycznego; przeprowadza badania czystości powietrza w salach operacyjnych; 
wdraża nowe i aktualizuje procedury zapobiegania zakażeniom szpitalnym. 

(dowód: akta kontroli str. 150-178, 917, 920) 

1.2. Zapewnienie odpowiedniej liczby wykwalifikowanych lekarzy, 
położnych i pielęgniarek na Oddziale Położniczo-
Ginekologicznym 

W latach 2013-2014 w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym zatrudnionych było 
na podstawie umowy o pracę czterech lekarzy położników-ginekologów, w wymiarze 
pełnego etatu, a od 2015 r. trzech lekarzy tej specjalności. Tym samym zapewniono 
personel medyczny w liczbie określonej rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego z dnia 
29 sierpnia 2009 r.8 oraz z dnia 22 listopada 2013 r.9 Dodatkowo świadczeń 
zdrowotnych w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym udzielało od czterech 
(w 2013 r.) do siedmiu (w 2015 r.) lekarzy zatrudnionych w ramach umów 
cywilnoprawnych. 

(dowód: akta kontroli str. 123-124, 179-289, 371) 

Na podstawie ewidencji czasu pracy lekarzy zatrudnionych w ramach umów o pracę 
w miesiącach lipiec-sierpień 2013, 2014 i 2015 r. ustalono, że przestrzegane były 
przepisy art. 93 i następnych ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej10 
(dalej: ustawa o działalności leczniczej) dotyczące czasu pracy nieprzekraczającego 
7 h 35 minut na dobę, pełnienia przez te osoby dyżurów medycznych, 
ewidencjonowania czasu pracy oraz zapewnienia prawa do odpoczynku. 

 (dowód: akta kontroli str. 290, 292-296, 302, 304-308, 315, 317-321, 328, 330-334, 
341, 344-347, 356, 359-362) 

Lekarze specjaliści w dziedzinie anestezjologii dostępni byli dla Oddziału 
Położniczo-Ginekologicznego w tzw. lokalizacji, to jest na terenie szpitala. Dyrektor 
wyjaśnił, że do dyspozycji Oddziału pozostaje pięciu lekarzy pracujących w systemie 
dziennym, a od stycznia 2014 r. szpital dysponuje również podwójnym zespołem 
anestezjologów w godzinach dyżurowych, co dodatkowo zabezpiecza operacyjny 
sposób rozwiązania porodu. 

(dowód: akta kontroli str. 373, 947-948, 952) 

                                                      
7 Obecnie obowiązujący dokument został wprowadzony 24 marca 2014 r. 
8 Dz. U. z 2013 r., poz. 1082. 
9 Dz. U. z 2013 r., poz. 1520.  
10 Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm. 
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W Oddziale Położniczo-Ginekologicznym zatrudnionych było 19 położnych. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 28 grudnia 2012 r. w sprawie 
sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych 
w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami11, Dyrektor ustalił 
minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Zostały one zaakceptowane 
przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Lesznie. W dokumencie 
nie wykazano deficytu zatrudnienia w Oddziale. 

(dowód: akta kontroli str. 179-289, 374-377) 

Personel (lekarze, pielęgniarki i położne) zatrudniony w Oddziale Położniczo-
Ginekologicznym oraz Oddziale Patofizjologii Noworodka uczestniczył w latach 
2012-2015 w corocznych wewnętrznych szkoleniach z zakresu standardów opieki 
okołoporodowej. Dodatkowo, część personelu brała udział w szkoleniu, które odbyło 
się w 2011 r. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lesznie i było 
prowadzone przez konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa 
ginekologicznego i położniczego. Położna prowadząca szkołę rodzenia wskazała 
ponadto na zdobywanie wiedzy na temat standardów opieki okołoporodowej 
podczas zjazdów szkół rodzenia, a położna oddziałowa na konsultowanie się (także 
na temat porodu w pozycji wertykalnej) z położną ze szpitala w Poznaniu.  

(dowód: akta kontroli str. 113, 116, 378-387) 

Do 300 losowo wybranych pacjentek, które w latach 2013 – 2015 urodziły dziecko 
w Szpitalu, wysłano ankiety zawierające pytania dotyczące ciąży, porodu i połogu 
oraz sposobu traktowania przez personel medyczny. Odpowiedzi zostały udzielone 
przez 74 pacjentki12, tj. 24,7% ogółu.  

Spośród tych 74 pacjentek biorących udział w ankiecie 87,84% stwierdziło, 
że podczas pobytu w Szpitalu miało zaufanie do umiejętności zawodowych 
zajmujących się nimi położnych i lekarzy. 

(dowód: akta kontroli str. 58-70, 988, 994) 

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

Oddział Położniczo-Ginekologiczny znajdował się w budynku wyposażonym 
w podjazd dla wózków dziecięcych i osób niepełnosprawnych oraz windę. Oddział 
spełniał wymogi ogólnoprzestrzenne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny 
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą13 (m.in. wymóg, aby pokoje chorych nie znajdowały się poniżej poziomu 
terenu urządzonego przy budynku); wymogi określone w rozdziale 3 rozporządzenia 
dotyczące wyposażenia pokojów łóżkowych w umywalkę z ciepłą i zimną wodą, 
dozownik z mydłem w płynie, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia 
i pojemnik na zużyte ręczniki, jak również wymogi określone w pkt IV załącznika nr 1 
do ww. rozporządzenia dotyczące zespołu porodowego. Blok porodowy składał się 
z dwóch pojedynczych, klimatyzowanych sal, wyposażonych w węzeł sanitarny 
(ubikacja, prysznic, bidet, umywalka), z których każda przeznaczona była 
do porodów rodzinnych. W Oddziale znajdowała się sala zabiegowa, w której 
wykonywane były operacje cesarskiego cięcia. Ponadto w zespole porodowym 

                                                      
11 Dz. U. z 2012 r., poz. 1545. 
12 27 pacjentek, które urodziły w drodze cesarskiego cięcia oraz 47 kobiet, które urodziły naturalnie. Nie wszystkie 
ankietowane odpowiedziały na każde pytanie, stąd w dalszej części wystąpienia odniesienia do liczby kobiet odpowiadających 
na poszczególne pytania. 
13 Dz. U. z 2012 r., poz. 739.  
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znajdowało się pomieszczenie przeznaczone dla położnic i noworodka w pierwszych 
godzinach życia. 

Sale urządzone w systemie „matka z dzieckiem” wyposażone były – zgodnie 
z postanowieniami rozporządzenia - w zespół urządzeń umożliwiających mycie 
i pielęgnację noworodka. Łazienki dla pacjentek znajdowały się na korytarzach.  

W szpitalu sporządzono program dostosowawczy, zaakceptowany przez 
Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz 
program dostosowawczy wynikający ze Strategii Rozwoju SP ZOZ w Kościanie 
na lata 2014-2016. W drugim z tych dokumentów, w odniesieniu do Oddziału 
Położniczo-Ginekologicznego, wskazano na konieczność wykonania windy 
i dostosowania sali operacyjnej (wykonano) oraz dostosowania szerokości drzwi 
i zastosowania gładkich grzejników (planowane wykonanie do końca 2015 r.14).     

(dowód: akta kontroli str. 429-441, 459-472, 917, 920, 948, 952-953, 996) 

Pod Oddział Położniczo-Ginekologiczny możliwy był podjazd samochodem. 
Po wejściu do budynku pacjentka udawała się do pomieszczenia położnych lub 
do sekretariatu, gdzie następowała jej rejestracja i wypełnienie niezbędnych 
dokumentów, w tym zgód, o których mowa w pkt 2 wystąpienia15. Następnie 
pacjentka schodami lub windą udawała się na I piętro (do części położniczej 
Oddziału) na badanie lekarskie. W pomieszczeniu, w którym się ono odbywało, 
łóżko ginekologiczne znajdowało się z boku pokoju, za pionową żaluzją. 
Nad pokojem brak było informacji typu NIE WCHODZIĆ (np. podświetlany napis), 
na drzwiach znajdowała się jednak informacja, że jest to pokój badań. Kobieta 
mogła przebrać się do badania w łazience, w pokoju przyjęć bądź też w pokoju, 
do którego została przydzielona. 

Na piętrze znajdowały się dwa pokoje dla kobiet ciężarnych, oczekujących na poród 
(pokój 2 i 5-osobowy) oraz sala do cięć cesarskich. W salach porodowych 
znajdowały się sprzęty ułatwiające aktywność rodzącej, tj. liny porodowe, krzesełka, 
worki sako oraz piłki. Pacjentki miały prawo skorzystania z prysznica. Oddział 
Położniczo-Ginekologiczny nie dysponował natomiast wanną. Sale porodowe 
wyposażone były w łóżka umożliwiające regulację ich wysokości oraz kąt nachylenia 
oparcia. W oknach zamontowano mleczne szyby; sale porodowe były doświetlane 
również lampami sufitowymi. Sale były objęte centralnym monitoringiem 
położniczym (z podglądem w dyżurce lekarzy oraz dyżurce położnych), 
umożliwiającym kompleksową i bieżącą analizę stanu pacjentek. Pomieszczenia 
były zamykane drzwiami przesuwnymi; nie stosowano rozwiązania w postaci 
podświetlonego napisu typu: „Nie wchodzić, trwa poród”. Pomiędzy obiema salami 
porodowymi znajdował się pokój, z którego poprzez szyby możliwy był podgląd 
na sale. W pomieszczeniu tym znajdowały się m.in. inkubatory i umywalka. 

(dowód: akta kontroli str. 429-441) 

Oddział Położniczo-Ginekologiczny wyposażony był w sprzęt wymagany 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (w miejscu udzielania świadczeń 
znajdowały się: aparaty KTG, kardiomonitory oraz kolposkop). W Szpitalu 
wykonywano wymagane przeglądy techniczne tych urządzeń. 

(dowód: akta kontroli str. 430, 444-458) 

                                                      
14 Na dzień zakończenia kontroli zadanie było w trakcie realizacji. 
15 W budynku nie funkcjonuje izba przyjęć w rozumieniu ww. rozporządzenia. 
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1.4. Zorganizowanie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej 

Personel Oddziału Położniczo-Ginekologicznego był zobowiązany do przestrzegania 
standardów opieki nad pacjentem, wynikających z wdrożonego w jednostce systemu 
zarządzania jakością. Dotyczyły one przyjęcia kobiety rodzącej na blok porodowy, 
obserwacji rodzącej w pierwszym okresie porodu, postępowania w trakcie drugiego 
i trzeciego okresu porodu, objęcia opieką położniczą rodzącej w czwartym okresie 
porodu, przygotowania do cięcia cesarskiego oraz postępowania w przypadku 
depresji i psychozy poporodowej. 

(dowód: akta kontroli str. 473-483) 

W SP ZOZ nie opracowano procedur dotyczących przekazywania pacjentek 
do szpitali o wyższym poziomie referencyjności. Ordynator Oddziału Położniczo-
Ginekologicznego wyjaśnił, że w okresie od stycznia 2013 r. do września 2015 r. 
nie wystąpiły istotne problemy związane z przekazywaniem pacjentek do takich 
placówek. Szpital nie posiadał szczegółowych informacji na temat liczby pacjentek 
przekazanych do szpitali o wyższym poziomie referencyjności w badanym okresie. 

(dowód: akta kontroli str. 99, 939-943) 

Pacjentkom na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym udzielana była opieka 
psychologiczna, co było zgodne z zapisami § 17 pkt 2h i § 28 pkt 18 Regulaminu 
Organizacyjnego. Osoby udzielające świadczeń psychologicznych zatrudnione były 
w SP ZOZ w ramach umów cywilnoprawnych i zobowiązane do świadczenia usług 
na każde wezwanie zleceniodawcy. Umożliwienie pacjentkom przed i po porodzie 
kontaktu z psychologiem należy uznać za dobrą praktykę.  

 (dowód: akta kontroli str. 16, 29, 485) 

Każda pacjentka miała prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, o której mowa 
w art. 34 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta16. Opieka ta nie wiązała się z ponoszeniem przez pacjentki dodatkowych 
opłat. Konkretny zakres opieki był ustalany indywidualnie i obejmował m.in. pomoc 
w karmieniu, czynności higieniczne i wsparcie psychiczne. 

  (dowód: akta kontroli str. 486) 

1.5. Sytuacja finansowa szpitala oraz Oddziału Położniczo-
Ginekologicznego 

W latach 2013 i 2014 Szpital z tytułu prowadzonej działalności osiągnął zysk 
w kwotach odpowiednio: 233.801,42 zł i 220.350,09 zł. Na dzień 30 września 2015 r. 
strata netto wynosiła 57.412,47 zł. 

 (Dowód: akta kontroli, str. 487-507) 

W latach 2013, 2014 i 2015 (do 30 września) przychody netto ze sprzedaży wynosiły 
odpowiednio: 41.576.642,21 zł, 43.012.090,96 zł i 32.032.881,18 zł, natomiast 
koszty działalności operacyjnej w tym okresie odpowiednio: 41.864.111,43 zł, 
43.000.956,27 zł oraz 33.507.465,57 zł. 

W latach 2013 i 2014 Szpital osiągnął zysk na działalności operacyjnej w kwotach 
84.479,85 zł oraz 94.433,31 zł, natomiast na dzień 30 września 2015 r. stratę na tej 
działalności w kwocie 106.089,44 zł. 

 (Dowód: akta kontroli, str. 491-492, 497-500) 

                                                      
16 Dz. U. z 2012, poz. 159, ze zm. 
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W latach 2013, 2014 i 2015 (do 30 września) Oddział Położniczo-Ginekologiczny 
ponosił w związku z realizowanymi świadczeniami medycznymi stratę, w kwotach 
odpowiednio:  805.679,45 zł, 939.342,11 zł oraz 1.149.830,64 zł 17. 

 (Dowód: akta kontroli, str. 514-522) 

Z wyjaśnień złożonych przez Dyrektora wynikało, że poziom finansowania 
świadczeń w Oddziale jest niewystarczający dla utrzymania jego płynności 
finansowej, co spowodowane jest m.in. zbyt niską wyceną poszczególnych 
świadczeń oraz zbyt małą ilością realizowanych procedur, w okolicznościach 
utrzymującej się od kilku lat na niskim poziomie liczby porodów oraz zabiegów 
ginekologicznych. System rozliczania procedur uzależniony jest, jak wskazał 
Dyrektor, od poziomu ich realizacji i zakłada obniżenie ich wyceny jednostkowej 
w przypadku dużej liczby realizacji, a z uwagi na koszty stałe (gotowości, personelu 
i sprzętu), stanowiące 70% struktury kosztów, procedury te stają się opłacalne, 
gdy realizowane są w dużej ilości. Dyrektor dodał, że świadczenia związane 
z opieką okołoporodową oraz opieką nad noworodkiem należą do tzw. świadczeń 
nie limitowych, co w praktyce oznacza, że wszystkie usługi zrealizowane ponad limit 
są finansowane przez NFZ, a warunkiem niezbędnym jest przedłożenie wniosku 
o zwiększenie wartości umowy (po upływie każdego kwartału).  

Wyjaśniający wskazał ponadto, że wszelkie niedostatki finansowe oddziału 
deficytowego (nie tylko położniczo-ginekologicznego) są pokrywane ze wspólnego 
przychodu SP ZOZ, na które składa się kontrakt szpitalny z NFZ stanowiący około 
67% przychodów, inne stanowiące 33% wpływów około szpitalne kontrakty z NFZ 
oraz przychody poza tymi kontraktami, które wspierają budżet Szpitala sumą 
stanowiącą równowartość 5-7% wartości przychodów z tytułu kontraktów. 

 (Dowód: akta kontroli, str. 911-914)  

Wartość umów zawartych z NFZ na lata 2013 i 2014 oraz na dzień 8 grudnia 2015 r. 
na realizację świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie położnictwa i ginekologii, 
wynosiła odpowiednio: 1.216.644,00 zł, 1.268.540,00 zł oraz 1.289.548,00 zł.  
Wartość wystawionych przez Szpital za ten okres faktur za 2013 r. i 2014 r. oraz 
otrzymanych z NFZ środków odpowiadała wartościom zawartych umów. Na dzień 
8 grudnia 2015 r. za wykonane przez SP ZOZ w Kościanie świadczenia o wartości 
1.286.740 zł NFZ zapłacił kwotę 1.188.460,00 zł. 

 (Dowód: akta kontroli, str. 179-199, 217-238, 263-282, 523) 

Z przedłożonej kontrolującym, a opracowanej w toku niniejszej kontroli kalkulacji 
kosztów porodu metodą cesarskiego cięcia18 oraz porodu naturalnego wynikało, 
że całkowite koszty tych procedur wynosiły odpowiednio: 2.793,37 zł i 1.501,88 zł, 
przy finansowaniu ich przez NFZ na poziomie 1.820 zł.   

 (Dowód: akta kontroli, str. 524-525) 

Z wyjaśnienia Dyrektora dotyczącego straty ponoszonej na procedurze porodu 
metodą cesarskiego cięcia wynikało, że poziom finansowania poszczególnych 
świadczeń nie był przedmiotem konsultacji ze świadczeniodawcą. Jedyną formą 
dyskusji o finansach są tzw. negocjacje, polegające na udzieleniu odpowiedzi 
na pytanie, czy szpital akceptuje propozycję płatnika dotyczącą całości 
skalkulowanego kontraktu na dany rok działalności. W rozmowach z NFZ 

                                                      
17 Wyniki ustalano m.in. w oparciu o wartości przychodów, kosztów bezpośrednich, koszty usług medycznych i niemedycznych 
oraz kosztów zarządu. 
18 Wybranej pacjentki bez powikłań, z uwzględnieniem m.in. średnich kosztów wynikających z ogólnych kosztów pracy 
personelu położnych i lekarskiego, uśrednionej stawki godzinowej pielęgniarki anestezjologicznej oraz instrumentariuszki, 
rzeczywistych kosztów materiałów, leków i badań oraz minimalnej stawki żywieniowej. 



 

9 

dotyczących niektórych procedur usłyszano, jak wskazał wyjaśniający, że Szpital 
musi tak gospodarować finansami, by zapewnić ciągłość opieki przez cały rok, 
a wycena jest tak skalkulowana, że zawiera procedury mniej jak i bardziej opłacalne. 
Nie udało się zwiększyć finansowania w toku negocjacji w zakresach, gdzie 
występują nadwykonania, chyba, że wynikało to z inicjatywy płatnika. Wycena 
świadczeń, wedle wiedzy Dyrektora, odbywa się w oparciu o opinie ekspertów NFZ 
oraz agencji oceny technologii medycznych, a wielkość kontraktu na świadczenia 
z zakresu ginekologii i położnictwa jest ustalana arbitralnie. NFZ za zrealizowane 
usługi płaci do wysokości kontraktu, czasem możliwe są tzw. przesunięcia pomiędzy 
zakresami, a w przypadku SP ZOZ w Kościanie od kilku lat nie udaje się, 
jak wyjaśniono, zrealizować kontraktu w zakresie ww. oddziału. Jedyną formą 
działania zmierzającą do poprawy wyniku finansowego było, jak wskazał Dyrektor, 
obniżenie kosztów działalności podstawowej i w 2012 r. przeprowadzona została 
restrukturyzacja zatrudnienia polegająca na dopasowaniu liczby personelu 
medycznego do wielkości finansów, a w praktyce na obniżeniu liczby personelu. 

 (Dowód: akta kontroli, str. 944-945) 

Na koniec 2013 i 2014 roku oraz na dzień 30 września 2015 r. Szpital nie posiadał 
zobowiązań wymagalnych. 

 (Dowód: akta kontroli, str. 508-513)  

1.6. Pobieranie opłat od ubezpieczonych pacjentów 

W latach 2013-2015 (III kwartał) Szpital nie pobierał opłat z tytułu realizacji 
świadczeń w zakresie opieki okołoporodowej (np. za porody rodzinne, ubiór 
ochronny). W okresie tym pobierano opłaty związane z funkcjonującą w placówce 
szkołą rodzenia w wysokości 200,00 zł za cały cykl w przypadku uczestnictwa 
kobiety oraz 300,00 zł w przypadku pary uczestników. Stawki opłat jednorazowych 
wynosiły odpowiednio 30,00 zł i 45,00 zł. 

 (Dowód: akta kontroli, str. 6-50, 110, 911-914, 963) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 
1. W miesiącach lipiec-sierpień 2013, 2014 i 2015 r. stwierdzono 10 przypadków 
udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy zatrudnionych w Oddziale 
Położniczo-Ginekologicznym na podstawie umów cywilnoprawnych bez przerwy 
przez 41,5 godziny, cztery przypadki udzielania świadczeń zdrowotnych bez 
przerwy przez 48 godzin oraz trzy przypadki udzielania świadczeń zdrowotnych bez 
przerwy przez 30,5 godziny. W ocenie NIK, taka organizacja czasu pracy lekarzy 
może budzić uzasadnione wątpliwości, co do zapewnienia odpowiedniej jakości 
usług świadczonych przez tych lekarzy i w konsekwencji bezpieczeństwa pacjentek. 

Dyrektor wyjaśnił tę kwestię niedoborem specjalistów zainteresowanych pracą 
w formie dyżurów lekarskich oraz absencją chorobową jednego z etatowych lekarzy. 
Wskazał on również, że praca na dyżurach przez okres do 48 godzin gwarantuje 
pełne bezpieczeństwo pacjentek (przemawia za tym m.in. natężenie pracy oraz fakt, 
że drugi lekarz pozostaje w gotowości do udzielania świadczeń medycznych, 
tj. pełni dyżur na wezwanie). 

(dowód: akta kontroli str. 297, 301, 311, 314, 325, 340, 349, 355, 915-938) 

2. Na próbie personelu medycznego udzielającego świadczeń w miesiącach lipiec-
sierpień 2013, 2014 i 2015 r. oraz widniejącego w dokumentacji 100 losowo 
wybranych pacjentek ustalono, że nie wszystkie z tych osób wykazane zostały 
w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z NFZ. 

 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Stwierdzono, że: 

- w czerwcu, lipcu i sierpniu 2015 r. świadczeń udzielał m.in. W.G. (położnik-
ginekolog), a w sierpniu 2015 r. M.R. (położnik-ginekolog) – osoby niezgłoszone 
do NFZ w wykazie zmian do umowy na 2015 r., 

- 1 listopada 2014 r. przy porodzie był obecny W.G. (położnik-ginekolog). Z aneksu 
nr ZS5H7 do umowy 150001592/03/1/0030/0/12/16 z 28 stycznia 2015 r. wynikało, 
że osoba ta była zgłoszona do wykonywania świadczeń w Oddziale w okresie od 
1 stycznia do 25 lipca 2014 r., 

- 25 września 2013 r. przy porodzie w drodze cesarskiego cięcia była obecna A.K. 
(anestezjolog) – osoba niezgłoszona do NFZ w wykazie zmian do umowy na 
2013 r., 

- 19 października 2013 r. przy porodzie w drodze cesarskiego cięcia był obecny 
T.W. (anestezjolog) – osoba niezgłoszona do NFZ w wykazie zmian do umowy 
na 2013 r. 

Dyrektor wyjaśnił to m.in. trudną sytuacją kadrową oraz brakiem przekazywania 
informacji do komórki organizacyjnej szpitala odpowiedzialnej za zgłaszanie zmian 
do NFZ.  

(dowód: akta kontroli str. 179-289, 341, 356, 613, 742, 745, 814, 823, 832, 915-938) 

3. W miesiącach lipiec-sierpień 2014 r. i 2015 r. samodzielne dyżury w Oddziale 
Położniczo-Ginekologicznym pełnione były przez dwóch lekarzy nieposiadających 
specjalizacji z zakresu położnictwa i ginekologii, co naruszało warunki szczegółowe 
jakie powinni spełniać świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń 
gwarantowanych w trybie hospitalizacji, określone w rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r.19 Dotyczyło to lekarza L.T., zatrudnionej 
na podstawie umowy cywilnoprawnej (bez specjalizacji, legitymującej się prawem 
wykonywania zawodu lekarza z 2007 r.), która pełniła cztery dyżury w lipcu 2014 r. 
i trzy dyżury w sierpniu 2014 r., a także lekarza P.O., zatrudnionego na podstawie 
umowy cywilnoprawnej (bez specjalizacji, legitymującego się prawem wykonywania 
zawodu lekarza z 2011 r.), który pełnił dwa dyżury w lipcu 2015 r. oraz dwa dyżury 
w sierpniu 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 317, 330, 344, 359, 978) 

4. W ocenie NIK działaniem nierzetelnym było wykazanie w umowie z NFZ na 
2015 r. ssaka, który przestał być wykorzystywany w szpitalu 10 września 2012 r. 
oraz kardiomonitora i ssaka o nieznanych numerach seryjnych, a także błędnych 
numerów seryjnych lub dat produkcji 12 rodzajów sprzętu. Stwierdzono ponadto 
brak aktualnego badania technicznego histeroskopu (badanie ważne było do 
1 czerwca 2015 r.). 

Kierownik Działu Marketingu, odpowiedzialny za przygotowanie ofert składanych 
do NFZ podanie błędnych danych w umowie wyjaśnił niewłaściwymi odczytami 
tabliczek znamionowych. W odniesieniu do ssaków i kardiomonitora wskazał on, 
że sprzęt był w posiadaniu SP ZOZ w Kościanie i prawdopodobnie na etapie 
tworzenia nowej bazy sprzętu został skasowany lub dokonano korekty numerów 
seryjnych, które pierwotnie nie były właściwie odczytane z tabliczek znamionowych. 
Zadeklarował dokonanie niezbędnych poprawek w umowie zawieranej z NFZ 
na 2016 r. 

                                                      
19 Dz. U. z 2013 r., poz. 1520 ze zm. 
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W odniesieniu do braku przeglądu technicznego histeroskopu Kierownik wskazał, 
że od kilku miesięcy SP ZOZ przygotowuje się do wymiany tego sprzętu na nowy. 

(dowód: akta kontroli str. 444-458, 958-962) 

5. Pomimo postanowień umowy z NFZ, żaden z lekarzy położników zatrudnionych 
na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych nie był dostępny 
w Oddziale w lipcu i sierpniu 2013, 2014 i 2015 r. w liczbie godzin określonych w tej 
umowie. Przykładowo, w umowach z NFZ wskazano, że lekarz M.K. będzie 
dostępny przez 78 h w tygodniu, co w miesiącach lipiec-sierpień oznaczałoby 
konieczność przepracowania 345,34 h. Z kart czasu pracy wynikało natomiast, 
że w miesiącach lipiec – sierpień 2013, 2014 i 2015 r. taka dostępność lekarza nigdy 
nie została osiągnięta20. 

Dyrektor wyjaśnił, że deklarowana NFZ liczba lekarzy odzwierciedla stan faktyczny 
i jest wystarczająca, by zapewnić opiekę całodobową. Ponadto, zgodnie 
z informacjami uzyskanymi podczas szkoleń przeprowadzanych przez NFZ oraz 
w trakcie składania ofert, czas pracy powinien zostać określony na maksymalnym 
poziomie określonym przez każdego z lekarzy w związku z tzw. klauzulą opt out21. 
W toku kontroli Szpital pozyskał informację, że czas pracy powinien zostać 
skorygowany do średniego tygodniowego czasu pracy lekarza, niezależnie 
od podpisanej klauzuli. W związku z powyższym Dyrektor zadeklarował 
wprowadzenie stosownych zmian w umowie na 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 946-947, 951) 

6. Oddział Położniczo-Ginekologiczny nie spełniał wymogu określonego w pkt III 
załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, zgodnie z którym 
w przypadku zastosowania systemu „matka z dzieckiem” pokoje są przeznaczone 
dla maksymalnie dwóch matek i dwóch noworodków z możliwością wstawienia 
trzeciego łóżeczka dla noworodka. Ustalono, że tzw. „rooming-in”, gdzie matka 
przebywała wraz z noworodkiem po porodzie, składał się z pokoi jedno- 
i dwuosobowych oraz jednego trzyosobowego. 

Dostosowanie części rooming-in do przepisów rozporządzenia nie zostało wskazane 
w programie dostosowawczym Szpitala zaakceptowanym przez Wielkopolskiego 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ani w programie 
dostosowawczym wynikającym ze Strategii Rozwoju SP ZOZ w Kościanie na lata 
2014-2016. 

W trakcie trwania czynności kontrolnych rozpoczął się remont Oddziału 
i wg wyjaśnień Dyrektora, dostosowanie pomieszczeń do wymogów rozporządzenia 
nastąpi do końca lutego 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 429-441, 459-472, 917, 920, 948, 952-953) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
przygotowanie Oddziału Położniczo-Ginekologicznego do udzielania świadczeń 
zdrowotnych. 

 

                                                      
20 Lipiec 2013 – 193,30 h, sierpień 2013 – 180,30 h, lipiec 2014 – 209,55 h, sierpień 2014 – 198 h, lipiec 2015 – 223,35 h, 
sierpień 2015 – 177,05 h. 
21 Oświadczenie pracownika dyżurującego o wyrażeniu zgody na pracę w wymiarze przekraczającym przeciętnie 48 godzin na 
tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym. 

Ocena cząstkowa 
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2. Przestrzeganie standardów opieki okołoporodowej 
i praw pacjenta 

W okresie objętym kontrolą do Szpitala nie wpłynęły skargi związane z zakresem 
kontroli. W 2014 r. Szpital otrzymał pięć pisemnych podziękowań dla personelu 
Oddziału Położniczo-Ginekologicznego, a w 2015 r. – dwa takie podziękowania. 

(dowód: akta kontroli str. 123) 

W jednostce nie doszło do śmierci noworodka lub matki w trakcie porodu bądź do 
ciężkiego uszkodzenia ciała matki lub noworodka. W latach 2013-2014 stwierdzono 
siedem zgonów noworodków (wszystkie ciąże obumarły przed przybyciem 
ciężarnych do szpitala).  

(dowód: akta kontroli str. 484) 

Kontrolą objęto dokumentację medyczną 100 pacjentek, tj. 50 pacjentek, które 
w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 20 października 2015 r. odbyły poród 
fizjologiczny oraz 50, które w tym okresie urodziły dziecko w drodze cesarskiego 
cięcia. Kontrolą objęto Oddział Położniczo-Ginekologiczny, oraz – w zakresie 
zagadnień laktacji – Oddział Patofizjologii Noworodka, którego personel jest 
odpowiedzialny za karmienie noworodków (dotyczy dzieci zdrowych i chorych). 

(dowód: akta kontroli str. 83-88) 

Pacjentka przy przyjęciu do szpitala wyrażała pisemną zgodę na przyjęcie 
na Oddział; przeprowadzenie badania; pobranie materiału do badań; leczenie 
choroby; przeprowadzenie dodatkowego postępowania lekarskiego, jeżeli w wyniku 
diagnostyki zostanie rozpoznana dodatkowa choroba. Ponadto przed wykonaniem 
zabiegów podpisywała: formularz świadomej zgody na operacyjne rozwiązanie ciąży 
metodą cięcia cesarskiego oraz – od 2015 r. - formularz świadomej zgody 
na operacyjny poród pochwowy (z użyciem kleszczy lub wyciągacza próżniowego). 
Formularze świadomej zgody zawierały m.in. informacje o metodach leczenia 
operacyjnego, dających się przewidzieć następstwach operacji oraz wykaz 
możliwych powikłań pooperacyjnych. Przed zabiegiem cesarskiego cięcia pacjentka 
wyrażała zgodę na znieczulenie. Ponadto, od 2015 r. został wprowadzony formularz 
zgody na nacięcie krocza. 

Do 2015 r. w szpitalu nie stosowano odrębnej, dołączanej do dokumentacji 
medycznej zgody na nacięcie krocza, a w całym badanym okresie nie wymagano 
od pacjentek pisemnych zgód na golenie krocza, przebicie pęcherza płodowego 
oraz zastosowanie znieczulających środków farmakologicznych i oksytocyny. Swoje 
oczekiwania w tym zakresie pacjentka mogła wyrazić w planie porodu22.  

(dowód: akta kontroli str. 108, 112, 853-868) 

Położna oddziałowa oraz położna wskazały, że w celu łagodzenia bólu proponują 
kobietom zmianę pozycji, poruszanie się, ćwiczenia oddechowe oraz korzystanie 
z urządzeń dostępnych w bloku porodowym (piłki, liny, worki sako, prysznic).  

Odpowiedzi pacjentek wskazane w ankietach potwierdzają, że do najczęściej 
stosowanych metod łagodzenia bólu należały: zmiana pozycji, w której znajdowała 
się pacjentka (55,74%) oraz wykonywanie ćwiczeń oddechowych (40,98% ogółu 
odpowiedzi23).  

(dowód: akta kontroli str. 111-119, 985, 991) 
                                                      
22 Pacjentka mogła taki plan przygotować samodzielnie, bądź po przyjęciu do szpitala skorzystać z wzorcowego planu porodu 
dostępnego na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym.   
23 Na pytania dotyczące sposobów łagodzenia bólu odpowiedziało 61 kobiet. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Z badania ankietowego wynikało, że kobiety pozyskują wiedzę na temat ciąży 
i porodu głównie z rozmów z innymi kobietami (89,19%24), lekarzem ginekologiem 
(87,84%25) oraz z internetu (81,69%26); do szkoły rodzenia uczęszczało natomiast 
13,51% kobiet27. Ordynator Oddziału Położniczo-Ginekologicznego, Ordynator 
Oddziału Patofizjologii Noworodka oraz położna pracująca na Oddziale Położniczo-
Ginekologicznym wskazali, że pacjentki uczestniczące w szkole rodzenia są bardziej 
świadome porodu, skuteczniej współpracują z personelem oraz znają swoje prawa. 
Ww. osoby wskazały również, że brak edukacji pacjentek wyraża się m.in. w ich 
nieświadomości dotyczącej możliwości kontaktu skóra do skóry; w nieumiejętności 
prawidłowego oddychania, (którego nie da się w krótkim czasie nauczyć na sali 
porodowej); w negatywnym nastawieniu do porodu naturalnego i karmienia piersią; 
w braku wiedzy na temat fizjologii porodu oraz wskazań i konsekwencji 
operacyjnego zakończenia porodu fizjologicznego (vacuum, poród kleszczowy). 

Burmistrzowie i wójtowie gmin wchodzących w skład Powiatu Kościańskiego 
poinformowali o braku realizacji na terenie ich gmin programów zdrowotnych 
w zakresie ochrony zdrowia i polityki prorodzinnej, polegających na organizowaniu 
szkół rodzenia. Dwóch z pięciu burmistrzów/wójtów wyjaśniło ponadto, że nie 
posiadają oni szczegółowej wiedzy na temat liczby szkół rodzenia funkcjonujących 
na terenie gminy28, a trzech wskazało, że na terenach zarządzanych przez nich 
gmin nie działa żadna szkoła rodzenia.  

 (dowód: akta kontroli str. 89-98, 108-122, 984, 990) 

Od 1 lipca 2015 r. NFZ płaci świadczeniodawcom dodatkowo po 416 zł za każdy 
poród, w trakcie którego zastosowano znieczulenie zewnątrzoponowe. W badanym 
okresie w Szpitalu nie stosowano tego rodzaju znieczulenia. Dyrektor wyjaśnił, 
że SP ZOZ jest przygotowany na wykonywanie takiej procedury, jednak w latach 
2013-2015 nie zaistniały wskazania medyczne do wykonania takiego znieczulenia. 
Ordynator Oddziału Położniczo-Ginekologicznego wskazał natomiast, że w jego 
opinii refundacja przez NFZ kosztów znieczulenia zewnątrzoponowego jest zbyt 
mała. Ponadto, takie znieczulenie można zaproponować tylko części pacjentek.   

Z ankiet wynikało, że najczęściej stosowanym w szpitalu rodzajem znieczulenia było 
znieczulenie przeciwbólowo-rozkurczowe, a odpowiedzi pacjentek również 
potwierdziły brak stosowania w jednostce znieczulenia zewnątrzoponowego. 
38,64% pacjentek wskazało, że znieczulenie zostało im zaproponowane, a 37,21% 
odpowiedziało, iż same prosiły o jego podanie. Znieczulenie otrzymało 65,91% 
ankietowanych kobiet29. 73,33% pacjentek uznało, że było ono całkowicie 
lub częściowo skuteczne30. 

(dowód: akta kontroli str. 905, 908, 916, 919-920, 939-943, 986) 

Ordynator Oddziału Położniczo-Ginekologicznego, Ordynator Oddziału Patofizjologii 
Noworodka oraz położna oddziałowa z Oddziału Położniczo-Ginekologicznego 
wyjaśnili, że oddziały nie dysponują laktatorami. Dawniej laktatory lub pompy 

                                                      
24 66 z 74 pacjentek, które udzieliły odpowiedzi na pytanie: „Czy w okresie ostatniej ciąży rozmawiała Pani na temat ciąży 
i porodu?” 
25 65 z 74 pacjentek, które udzieliły odpowiedzi na pytanie: „Czy w okresie ostatniej ciąży rozmawiała Pani na temat ciąży 
i porodu?” 
26 58 z 71 kobiet, które udzieliły odpowiedzi na pytanie: „Czy w okresie ostatniej ciąży czytała Pani na temat ciąży i porodu”? 
27 Tj. 10 z 74 ankietowanych. 
28 Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia szkoły rodzenia mieści się w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) 
pod numerem 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana, dlatego trudno 
ocenić, jakiego typu działalność wykonuje przedsiębiorca w ramach tego kodu PKD. 
29 29 z 44 kobiet, które urodziły w drodze porodu naturalnego. 
30 Na to pytanie odpowiedziało 30 kobiet. Dziewięć z nich na pytanie: „Czy znieczulenie ulżyło Pani” odpowiedziało „tak”, 
a 13 – „do pewnego stopnia tak”. 
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laktacyjne stanowiły wyposażenie szpitala, jednak niektóre z laktatorów ginęły, 
a poza tym matki wolą przywozić swój własny sprzęt, a nie korzystać ze wspólnego. 
Oddział Patofizjologii Noworodka dysponował lodówkami do przechowywania 
mleka. 

(dowód: akta kontroli str. 108-115, 120-122) 

Ordynator Oddziału Patofizjologii Noworodka wyjaśniła, że dzieci dokarmiane były 
sztucznymi mieszankami dla niemowląt, a w przypadku fototerapii stosowano 
również wodę i glukozę. Glukoza stosowana była także do uspokajania dzieci 
(np. w przypadku bolesnych zabiegów, szczepień, wkłuwania wenflonu). 
Nie stosowano dokarmiania mlekiem z banku mleka kobiecego31.  

(dowód: akta kontroli str.120-122) 

W okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2015 r. na Oddział Patofizjologii 
Noworodka przekazano 10 640 butelek mleka modyfikowanego w płynie 
o pojemności 90 ml. Dostarczono również dwie sztuki hipoalergicznego preparatu 
mlekozastępczego i 59 sztuk mleka modyfikowanego w proszku, z których możliwe 
było przygotowanie około 1 225 butelek o pojemności 90 ml. Oznacza to, że na 
każde dziecko urodzone w tym okresie przypadało prawie sześć butelek mleka 
modyfikowanego o pojemności 90 ml32. 

Nie przekazywano mleka modyfikowanego na Oddział Położniczo-Ginekologiczny. 

Jak wyjaśniła Ordynator Oddziału Patofizjologii Noworodka, przy wyżej 
sporządzonych wyliczeniach należy mieć jednak na uwadze, że czasem mleko 
nie jest w pełni wykorzystywane.  

(dowód: akta kontroli str. 120-122, 869-870, 996) 

Odsetek cesarskich cięć w szpitalu w poszczególnych latach okresu 2013 – 2015 
(do 30 września) wynosił odpowiednio: 36,93%, 37,77%, 34,67% i był wyższy 
od zalecanego przez Światową Organizację Zdrowia (nie więcej niż 15% rozwiązań 
porodów). 

W wyniku kontroli dokumentacji 50 pacjentek, które urodziły dziecko poprzez 
cesarskie cięcie ustalono, że do najczęstszych przyczyn wykonania tego zabiegu 
należały: brak postępu porodu; stan po cięciu cesarskim i brak akceptacji porodu 
drogami natury33; makrosomia płodu; zagrożenie życia płodu oraz odklejenie się 
łożyska. Spośród 24 ankietowanych, 10 pacjentek (41,7%) stwierdziło, że poród 
w drodze cesarskiego cięcia odbył się na ich życzenie. 

  (dowód: akta kontroli str. 838-852, 992) 

W opinii Dyrektora oraz Ordynatora Oddziału Położniczo-Ginekologicznego 
do problemów i barier w stosowaniu standardów opieki okołoporodowej należał 
przede wszystkim brak należytego finansowania przez NFZ rozbudowanego 
zakresu świadczeń profilaktycznych, badań diagnostycznych oraz samego porodu. 
Dyrektor zwrócił także uwagę na niezrozumiały wymóg zgłaszania kobiety pomiędzy 
21 a 26 tygodniem ciąży do położnej w celu objęcia jej opieką (skoro pacjentka 
pozostaje pod opieką Poradni Położniczo-Ginekologicznej). 

(dowód: akta kontroli str. 905-907, 939-943) 

Ustalono, że wszystkie pacjentki po porodzie otrzymywały paczki prezentowe 
przekazywane szpitalowi przez dwie firmy. Zawierały one m.in. materiały 
                                                      
31 Zgodnie z informacją zawartą na stronie Fundacji Bank Mleka Kobiecego, banki takie istnieją tylko w Warszawie i Toruniu. 
32 Około 11866 butelek mleka na  2012 dzieci urodzonych w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2015 r.  
33 Dotyczy 15 z 50 pacjentek (30% próby). 
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informacyjne i reklamowe dla rodziców oraz próbki leków, kosmetyków, środków 
piorących i pieluszki. Do paczek dołączane były ankiety dla matek, jednak położna 
oddziałowa wskazała, że ich wypełnienie jest dobrowolne. W ankietach należało 
wpisać m.in. dane osobowe i adresowe oraz informacje o pozostałych dzieciach 
w rodzinie. W obu przypadkach matki podpisywały zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych w celach marketingowych, a także udostępnianie danych innym 
podmiotom. Z otrzymanych ankiet wynika, że 35,21% kobiet34 po powrocie 
ze szpitala otrzymywało propozycje zakupu usług lub towarów. 

Działalność taka odbywała się na zasadzie porozumień o współpracy; w jednym 
przypadku w porozumieniu zapisano, że szpital za każde rozdane 80 sztuk 
zestawów prezentowych będzie otrzymywał 400 g preparatu do pielęgnacji 
niemowląt. 

W toku kontroli nie stwierdzono na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym reklam, 
np. mleka modyfikowanego. 

(dowód: akta kontroli str. 115, 430, 898-904, 988, 994) 

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

1. Analiza dokumentacji medycznych 100 losowo wybranych pacjentek, które 
w latach 2013-2015 (do 30 września) urodziły dziecko w SP ZOZ w Kościanie 
wykazała, że osoby sprawujące opiekę nad tymi pacjentkami nie odnotowywały 
w tych dokumentacjach wykonania następujących czynności: 

- pozostawania w stałym kontakcie z rodzącą, po przygotowaniu zestawu do porodu 
i miejsca do porodu,  

- współpracy z rodzącą umożliwiającej przyjęcie dogodnej dla niej pozycji oraz 
sposobu parcia przyczyniającego się do postępu porodu, ze szczególnym 
uwzględnieniem pozycji wertykalnych, 

- kontroli odginania się główki płodu, a po jej urodzeniu podjęcie czynności 
zapewniających prawidłowe wytaczanie się barków, 

- zaciśnięcie pępowiny po ustaniu tętnienia oraz przecięcie pępowiny jałowymi 
narzędziami, 

- obserwacji przebiegu kontaktu matki i dziecka „skóra do skóry” i pomocy 
w przystawieniu noworodka do piersi, jeśli stan ogólny noworodka i matki 
na to pozwalają. 

Obowiązek w powyższym zakresie określony został w rozdziale IX ust. 4 pkt 6 i 8 
oraz rozdziale X ust. 3 pkt 3 i 4 załącznika do rozporządzenia 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 noworodkiem35 (dalej: rozporządzenie w sprawie standardów opieki 
okołoporodowej).  

Ordynator wyjaśnił, że wszystkie czynności wskazane w rozporządzeniu w sprawie 
standardów opieki okołoporodowej są wykonywane, ale nie wszystkie są 
dokumentowane (są to czynności „oczywiste”). Wskazał ponadto, że personel, 

                                                      
34 25 z 71 kobiet, które udzieliły odpowiedzi na pytanie: „Czy w związku z działaniami marketingowymi otrzymywała Pani 
później propozycje zakupu towarów lub usług?” 
35 Dz. U. 2012, poz. 1100. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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kosztem kontaktów z pacjentkami, wypełnia bardzo dużą liczbę dokumentacji 
zarówno w formie papierowej, jak i komputerowej. 

(dowód: akta kontroli str. 124, 526-837, 939-943) 

2. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie standardów opieki okołoporodowej 
(rozdział XII), bezpośrednio po urodzeniu należy umożliwić dziecku nieprzerwany 
kontakt z matką „skóra do skóry”, który będzie trwał co najmniej dwie godziny. 
W przeprowadzonej w toku kontroli NIK ankiecie, 91,43%36 pacjentek, które urodziły 
dziecko w drodze porodu fizjologicznego wskazało, że kontakt trwał krócej niż pół 
godziny. Ordynator Oddziału Położniczo-Ginekologicznego wyjaśnił, że uważa 
kontakt „skóra do skóry” za dobre rozwiązanie, mające duży wpływ na kobietę, 
ale czasem jest ono niewykonalne (np. w przypadku dziecka, które nie otrzymuje 
10 pkt w skali Apgar)37. Położna oddziałowa zwróciła uwagę na zmęczenie kobiet 
i przerywanie kontaktu na ich prośbę, a położna zatrudniona na Oddziale oprócz 
powyższego wskazała również, że czasem przerwanie kontaktu wynika 
z konieczności wykonania obowiązków przez lekarza pediatrę. Ordynator Oddziału 
Patofizjologii Noworodka wyjaśniła, że kobiety najczęściej same proszą o podanie 
wagi i wzrostu dziecka zaraz po jego urodzeniu, co zaburza nieprzerwany kontakt 
„skóra do skóry”, a ponadto część kobiet nie ma świadomości, co do możliwości 
takiego kontaktu. Wszystkie osoby zadeklarowały jednak, że personel stara się 
umożliwiać nieprzerwany kontakt „skóra do skóry”, który odbywa się na sali 
porodowej lub poporodowej. W takim przypadku pomiary i badania noworodka 
odbywają się po przerwaniu kontaktu. 

(dowód: akta kontroli str. 99-119, 563, 707, 797, 964, 976, 987) 

NIK dostrzegając, że niektóre ze wskazanych medycznych przyczyn odstępowania 
od obowiązującego standardu opieki okołoporodowej stanowią uzasadnienie 
dla przerwania bezpośredniego kontaktu matki z dzieckiem wskazuje jednak, 
że powinny być one każdorazowo odnotowane w dokumentacji medycznej. 

 
3. Pomimo wymogów wynikających ze standardów opieki okołoporodowej, zgodnie 
z którym podawanie noworodkom mleka modyfikowanego powinno być ograniczane 
do niezbędnego minimum (rozdział XVIII ust. 8 pkt 4, 4 i 6), fakt taki odnotowany 
został w dokumentacji medycznej 47 noworodków urodzonych w drodze porodu 
naturalnego, spośród 50 analizowanych. 

Ustalono również, że 49 z 50 dzieci urodzonych metodą cesarskiego cięcia było 
dokarmianych lub karmionych mlekiem modyfikowanym.  

Na podawanie noworodkom mleka modyfikowanego wskazało 61,70% 
ankietowanych pacjentek, które urodziły dziecko w drodze porodu fizjologicznego 
oraz 92,30% pacjentek, które urodziły dziecko poprzez cesarskie cięcie. 

Ordynator Oddziału Patofizjologii Noworodka wyjaśniła, że podawanie w szpitalu 
mleka modyfikowanego odbywało się głównie na prośbę matek, a czasem 
ze względów medycznych (np. zapalenia płuc z zaburzeniami oddychania, 
zaburzenia adaptacyjne, wady serca). W przypadku, gdy matka zwalniana była 
ze szpitala szybciej niż dziecko, przyjęto zasadę nieprzyjmowania mleka 
odciągniętego w domu (co wynikało m.in. z obawy o zakażenia bakteriologiczne 
oraz podawanie dziecku mleka z niewiadomego źródła). Ordynator wyjaśniła 

                                                      
36 32 z 35 pacjentek rodzących w drodze porodu fizjologicznego, które odpowiedziały na pytanie o długość trwania kontaktu 
„skóra do skóry”. 
37 NIK zwraca uwagę, że w rozporządzeniu w sprawie standardów opieki okołoporodowej zapisano, iż kontakt ten może być 
przerwany w sytuacji wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia matki lub noworodka, odnotowanego w dokumentacji 
medycznej. 
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ponadto, że mleko modyfikowane było, co do zasady podawane również 
w pierwszej dobie dzieciom urodzonym metodą cesarskiego cięcia38. Zapewniła ona 
jednak, że w takim przypadku - jeżeli jest taka możliwość lub matka sobie tego 
życzy, dziecko jest dowożone do mamy, aby mogła ona nakarmić je piersią. 
Ordynator wskazała również, że zarówno w przypadku kobiet, które urodziły 
naturalnie, jak i tych po cięciu cesarskim, położne są nastawione na rozmowy 
z pacjentkami; pomoc w przystawianiu dziecka do piersi i zachęcanie, gdy zachodzi 
taka potrzeba, do odciągania pokarmu.   

(dowód: akta kontroli str. 120-122, 838-852, 988) 

W świetle przywołanych wyżej standardów, nieuzasadnione jednak było przyjęcie 
jako zasady podawania mleka modyfikowanego dzieciom urodzonym w drodze 
cesarskiego cięcia. NIK zwraca również uwagę, że uzasadnianie podawania 
noworodkom mleka modyfikowanego prośbami matek nie stanowi wskazania 
medycznego do ingerencji w naturalny proces laktacji.  

Wyniki badania ankietowego wykazały ponadto, że pacjentki nie są informowane 
o podawaniu ich dzieciom mleka modyfikowanego. Postępowanie takie, w ocenie 
NIK, nie było rzetelne. Ordynator Oddziału Patofizjologii Noworodka wyjaśniła, 
że matki w Szpitalu nie wyrażają pisemnej zgody na podawanie noworodkom mleka 
modyfikowanego (zgoda ma charakter ustny; sposób żywienia jest uzgadniany 
z matką/rodzicami), a kobiety rodzące drogą cięcia cesarskiego nie są informowane 
przed porodem, że dziecku będzie podawane mleko modyfikowane. Wyjaśnienia 
dotyczące podawania mleka dzieciom urodzonym poprzez cesarskie cięcie 
wskazano powyżej. 
 

(dowód: akta kontroli str. 838-852, 949-950, 957, 965, 967, 969, 975, 977, 988) 

NIK zwraca ponadto uwagę, że podawanie dzieciom mleka modyfikowanego 
w szpitalu (zwłaszcza przez smoczek), rodzi ryzyko przyzwyczajania dzieci 
do takiego sposobu żywienia. To z kolei może powodować, że po opuszczeniu 
placówki rodzice są zmuszeni do kupowania tego produktu po cenach rynkowych39. 

(dowód: akta kontroli str. 871-897) 

1. Pomimo standardów opieki okołoporodowej wskazujących na konieczność 
ograniczenia do niezbędnego minimum interwencji medycznych, w szczególności: 
amniotomii, stymulacji czynności skurczowej, podawania opioidów, nacięcia krocza, 
cięcia cesarskiego (rozdział I):  

- odsetek cięć cesarskich wykonanych w szpitalu w okresie objętym kontrolą 
znacznie przekroczył zalecany przez Światową Organizację Zdrowia,  

- interwencje medyczne miały miejsce w 47 porodach fizjologicznych, spośród 50 
objętych analizą (31 pacjentkom nacięto krocze, 24 podano oxytocynę w celu 
wywołania porodu, 27 podano lek z grupy opioidów - Dolcontral, zaś u 28 przebito 
pęcherz płodowy). 

Ordynator Oddziału Położniczo-Ginekologicznego wyjaśnił, że rosnąca liczba cięć 
cesarskich wynika z negatywnego nastawienia kobiet do porodu naturalnego 
i negatywnej roli mediów w tym zakresie, a także małej świadomości rodzących 
na temat fizjologii porodu. Wskazał on, że rosnąca grupa cięć cesarskich 
to pacjentki po przebytym cięciu cesarskim, które muszą wyrazić zgodę na próbę 

                                                      
38 W szpitalu w pierwszej dobie mama i dziecko leżą w osobnych salach.  
39 Mleko modyfikowane w płynie podawane noworodkom było w latach 2013-2015 sprzedawane szpitalowi w cenie od 0,02 zł 
do 0,29 zł za butelkę (pierwszy produkt) oraz od 0,17 zł do 0,51 zł za butelkę (drugi ze stosowanych produktów). Cena 
rynkowa pierwszego produktu waha się między 2,50 zł a 3 zł, a cena drugiego wynosi między 3 zł a 3,80 zł. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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porodu naturalnego – w przeciwnym razie, zgodnie z zaleceniami Polskiego 
Towarzystwa Ginekologicznego, należy rozwiązać poród w drodze cesarskiego 
cięcia. W odniesieniu do skali stosowania pozostałych interwencji medycznych 
Ordynator wyjaśnił, że wynikają one głównie ze wskazań medycznych, tj. krocze 
nacinane jest w sytuacjach zagrożenia dziecka (zaburzenia tętna) lub matki 
(zagrażające lub zaczynające się pęknięcie krocza); podanie oksytocyny 
lub przebicie pęcherza płodowego ma miejsce w przypadku słabej, przedłużającej 
się akcji porodowej; przebicie pęcherza również w przypadku niepokoju o stan 
płodu, a Dolcontral to w jego opinii „jedyny dostępny, dla większości bezpieczny 
i skuteczny lek przynoszący okresową ulgę”. Ordynator zwrócił uwagę również 
na presję, jaką wywołują pacjentki lub towarzyszące im osoby, które wymuszają 
przyspieszenie porodu.     

(dowód: akta kontroli str. 99-107, 838-852, 939-943) 

NIK zwraca uwagę, że przedstawione przez Ordynatora przyczyny ingerencji 
w naturalny proces porodu (poza tymi dotyczącymi cesarskiego cięcia) nie zostały 
jasno wskazane w analizowanych dokumentacjach medycznych. 

2. Standardy opieki okołoporodowej określają prawo pacjentki do poszanowania jej 
prywatności i zapewnienia intymności (rozdział V). W ocenie 19,4% ankietowanych 
pacjentek w szpitalu nie respektowano ich praw w tym zakresie. Dyrektor wskazał, 
że szpital ustawicznie pracuje nad poprawą szeroko pojętej jakości; ponadto 
dokonywana modernizacja Oddziału Położniczo-Ginekologicznego znacznie 
poprawi standard pobytu i zniweluje przypadki łamania praw pacjenta 
do poszanowania godności i intymności.  

(dowód: akta kontroli str. 948, 952, 971, 975, 988, 994) 

3. W formularzu świadomej zgody na poród w drodze cesarskiego cięcia, 
w ograniczony sposób wskazano negatywne skutki tego zabiegu dla zdrowia 
dziecka. Podano jedynie, że istnieje ryzyko powstania urazów noworodka podczas 
otwierania macicy lub wydobywania płodu, pomijając m.in. występujące ryzyko 
częstszego zapadania dzieci na choroby takie jak cukrzyca, astma czy alergie. 
NIK zwraca uwagę, że zamieszczenie w tym wykazie także innych możliwych 
negatywnych skutków tego zabiegu dla zdrowia dziecka wpłynęłyby na podniesienie 
świadomości pacjentek przy podejmowaniu przez nie decyzji związanych z 
porodem. 

(dowód: akta kontroli str. 856) 

4. Z analizy dokumentacji 100 losowo wybranych pacjentek wynikało, że we 
wszystkich przypadkach po przyjęciu rodzącej do porodu dokonywano wkłucia do 
żyły obwodowej. NIK zwraca uwagę, że wyjaśnienia położnej oddziałowej, która 
wskazała, iż dzieje się to dla zapewnienia bezpieczeństwa porodu, nie uzasadniają 
stosowania takiej praktyki. Ma ona bowiem charakter czynności interwencyjnej i jako 
taka, powinna być ograniczana do niezbędnego minimum (rozdział I rozporządzenia 
w sprawie standardów opieki okołoporodowej). 

(dowód: akta kontroli str. 526-837, 973) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
przestrzeganie w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym SP ZOZ w Kościanie 
standardów opieki okołoporodowej i praw pacjenta. 
 
 

Ocena cząstkowa 
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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 Kontroli40, wnosi o podjęcie działań zmierzających do: 

1) zorganizowania czasu pracy lekarzy położników w Oddziale Położniczo-
Ginekologicznym w sposób, który wyeliminuje udzielanie przez nich 
świadczeń zdrowotnych bez przerwy przez ponad 24 godziny, 

2) odnotowywania w dokumentacji medycznej wykonania wszystkich 
elementów opieki okołoporodowej oraz uzasadnionych wskazań 
medycznych do ingerencji w naturalny proces porodu, 

3) zapewnienia pacjentkom świadomego udziału w podejmowaniu decyzji 
dotyczących podawania noworodkom mleka modyfikowanego, 

4) wyeliminowania nieuzasadnionych medycznie odstępstw od stosowania 
obowiązujących standardów opieki okołoporodowej.  

 

  

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

Wnioski pokontrolne 
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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 upoważnienia 

Tomasz Nowiński 
Wicedyrektor 

Maria Wojcińska 
starszy inspektor kontroli państwowej 
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