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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 Jolanta Jankowska, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr 98565 z dnia 
22października 2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1) 

 

Jednostka 

kontrolowana 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie, ul. Młyńska 2, 63-700 
Krotoszyn (dalej także: SP ZOZ). 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Paweł Jakubek, Dyrektor SP ZOZ w Krotoszynie (dalej także: Dyrektor). 

(dowód: akta kontroli str. 67) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości1 
przygotowanie oddziału położniczego SP ZOZ w Krotoszynie do udzielania świadczeń 
zdrowotnych, a także przestrzeganie w tym oddziale standardów opieki okołoporodowej 
i praw pacjenta w latach 2013-2015 (do końca III kwartału). 

 

Pozytywną ocenę uzasadnia przede wszystkim zapewnienie w oddziale położniczym 
odpowiedniej liczby wykwalifikowanych lekarzy, położnych i pielęgniarek oraz sprzętu 
i aparatury medycznej do świadczeń opieki okołoporodowej. 
Stwierdzone nieprawidłowości w szczególności polegały na: 
- niezapewnieniu w oddziale położniczym określonej w umowie z NFZ dostępności lekarzy 
położników i anestezjologów, co skutkowało udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez 
niektórych z tych lekarzy bez przerwy ponad 24 godziny, 
- braku dokumentowania uzasadnionych wskazań medycznych stanowiących podstawę 
dokonywanych ingerencji w naturalny proces porodu, 
- stosowaniu rozwiązań organizacyjnych niezapewniających pacjentkom pełnego 
respektowania ich prawa do poszanowania intymności oraz możliwości świadomego udziału 
w podejmowaniu decyzji związanych z ingerencjami personelu medycznego w naturalny 
proces porodu.   

 
 
 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli 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 położniczego do udzielania 
świadczeń zdrowotnych 

  

1.1. Działalność oddziału położniczego w latach 2013 - 2015 

Działalność oddziału położniczego w latach 2013-2015 r. w porównaniu do lat 2010-2012 
obrazuje zestawienie: 

dane na koniec poszczególnych okresów  

Lp. Wyszczególnienie 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 
2015 r. 
I – IX 

1 Liczba stanowisk porodowych  
 

3 3 3 3 3 3 

• w tym do porodów 
rodzinnych 

3 3 3 3 3 3 

2 Liczba porodów ogółem 
 

716 670 632 656 657 468 

• w tym fizjologicznych 
 

508 440 404 413 369 266 

 • w tym rodzinnych 
 

134 129 106 95 122 136 

3. Noworodki żywo urodzone 
 

717 668 630 656 653 466 

4. Noworodki martwo urodzone 
(ogółem) 

4 3 2 1 4 2 

5. Czy w szpitalu wydzielona była 
sala operacyjna do cięć 
cesarskich? 

TAK TAK TAK TAK TAK TAK 

6. Liczba cięć cesarskich, 
w tym: 

191 219 221 232 278 193 

• noworodki żywo urodzone 
 

191 219 221 232 278 193 

• noworodki martwo 
urodzone 

0 0 0 0 0 0 

7. Liczba porodów zakończonych z 
wykorzystaniem kleszczy 

0 0 0 0 0 0 

8. Liczba porodów z użyciem 
vacuum  

17 11 7 11 10 9 

9. Liczba zgonów kobiet 
związanych z porodem 

0 0 0 0 0 0 

10. Liczba ciężarnych przekazanych 
w związku z porodem do innego 
szpitala 

20 32 21 22 24 17 

11. Liczba pacjentek przyjętych w 
związku z porodem z innego 
szpitala 

0 0 0 0 0 0 

[dowód: akta kontroli str. 144] 
W latach 2013-2015 (do końca października) oddział położniczo-ginekologiczny SP ZOZ 
w Krotoszynie (z I poziomem referencyjności) był trzykrotnie kontrolowany przez 
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Kontrole dotyczyły m. in. 
bieżącego stanu sanitarno-technicznego oraz postępowania zapobiegającego szerzeniu się 
zakażeń i chorób zakaźnych w warunkach szpitalnych. Stwierdzone w wyniku tych kontroli 
nieprawidłowości polegające na: niewłaściwym stanie sanitarno-technicznym ścian 
w sterylizatornii przy bloku porodowym, zaciekach na ścianie i suficie w sali chorych nr 4 
na oddziale ginekologiczno-położniczym, osadzie z kamienia na kranie, braku osłony lampy 
oraz zbędnym wyposażeniu w kuchence oddziału położniczego, zostały usunięte.  

[dowód akta kontroli str. 427-466] 

Opis stanu 
faktycznego 
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W 2014 r. oddział położniczy był ponadto kontrolowany przez Konsultanta Wojewódzkiego 
w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Przedmiotem kontroli była ocena postępowania 
przedporodowego oraz w trakcie porodu dzieci urodzonych z wynikiem 4 i poniżej w skali 
Apgar oraz przypadków zgonów śródporodowych, a także wskazań do rozwiązania porodu 
metodą cięcia cesarskiego oraz rozwiązania ciąży przy pomocy vaccum, kleszczy i pomocy 
ręcznej. Analizą objętych zostało pięć zgonów noworodków, które wystąpiły w okresie od 
1 lipca do 31 grudnia 2013 r. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie położnictwa i ginekologii 
nie stwierdził nieprawidłowości dotyczących postępowania medycznego w szpitalu. 
W jednym przypadku stwierdził, że „pacjentka w ciąży wielopłodowej bliźniaczej powinna 
zostać przekazana do szpitala o wyższym stopniu referencji.” W wystąpieniu pokontrolnym 
z dnia 25 sierpnia 2015 r. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie położnictwa i ginekologii 
stwierdził m. in., że: „ Prowadzenie dokumentacji medycznej nie jest zgodne z przepisami 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu 
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Dokumentacja prowadzona jest 
w wielu wypadkach w sposób nieczytelny, niestaranny. Opisy badania bardzo lakoniczne 
nie zawierają wszystkich istotnych informacji o stanie ciężarnej oraz płodu. Opisy badania 
USG zazwyczaj zawierają tylko podstawowe dane biometryczne, często niepełne. Brak 
dokładnych godzin wydawanych zaleceń lekarskich. Poprawki naniesione w dokumentacji 
nie posiadają podpisu osoby nanoszącej poprawki. Dokumentacja medyczna wymaga 
zmiany sposobu prowadzenia.” Zalecenia dla Dyrektora SP ZOZ w Krotoszynie 
sformułowane w tym wystąpieniu pokontrolnym dotyczyły: 

1) prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z normami określonymi 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów 
i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania2,  

2) dołączania do dokumentacji medycznej planu opieki przedporodowej i planu 
porodu oraz omawiania planu porodu, który może być modyfikowany odpowiednio 
do sytuacji zdrowotnej ciężarnej w trakcie opieki porodu, zgodnie z przepisami 
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 noworodkiem3. W przypadku, kiedy 
pacjentka zgłasza się do porodu bez planu porodu lub w przypadkach pilnych, 
wymagających udzielenia natychmiastowej pomocy, kiedy odstępuje się od 
omawiania planu porodu, udokumentowanie tego faktu w dokumentacji medycznej, 

3) kierowania ciężarnej lub rodzącej w przypadkach zagrażającego porodu 
przedwczesnego (poród nie jest jeszcze „w toku”) bądź w przypadku stwierdzenia 
występowania czynników ryzyka identyfikowanych podczas ciąży lub przed 
porodem na podstawie wywiadu lub badania, do podmiotu leczniczego o poziomie 
referencyjnym zapewniającym opiekę perinatalną odpowiednią do jej stanu zdrowia 
oraz przebiegu ciąży lub porodu,   

4) w przypadkach zagrażającego porodu przedwczesnego (poród nie jest jeszcze 
„w toku”) rozpoczynania podawania sterydów oraz transportowania pacjentek 
do oddziału położniczego o wyższym, odpowiednim do jej stanu zdrowia poziomie 
referencyjnym zapewniającym opiekę perinatalną, 

5) w przypadkach wystąpienia porodu przedwczesnego spowodowanego zakażeniem 
wewnątrzmacicznym rozpoczynania leczenia antybiotykowego w czasie porodu 
oraz podawania przedwcześnie urodzonym noworodkom – do czasu uzyskania 
wyników badań biochemicznych i bakteriologicznych antybiotyków „profilaktycznie”, 
aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się ewentualnego zakażenia, 

6) okresowego monitorowania KTG podczas porodów siłami natury, stałego 
monitorowania podczas porodów indukowanych oksytocyną oraz rejestrowania 
zapisów KTG, 

7) w sytuacji wystąpienia zgonu okołoporodowego wykonywania badania 
patomorfologicznego u zmarłych noworodków (powinno ono być wykonane 
zawsze, kiedy nieznana jest dokładna przyczyna zgonu).   

                                                      
2 Dz. U. z 2014 r. poz. 177 ze zm. – rozporządzenie uchylone z dniem 23 grudnia 2015 r. 
3 Dz. U. z 2012 r. poz. 1100 (dalej również w skrócie: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r.) 
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W odpowiedzi z 23 września 2015 r. Dyrektor SPZOZ w Krotoszynie poinformował Ministra 
Zdrowia o wprowadzeniu działań naprawczych polegających na:  

1) przeprowadzeniu przez Ordynatora oddziału położniczego szkolenia 
przypominającego dotyczącego norm określonych w rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 
przetwarzania, zobowiązując personel medyczny do bezwzględnego 
przestrzegania zawartych w nim zasad. W szczególności Ordynator Oddziału 
Położniczego zobowiązał lekarzy do dokonywania zleceń lekarskich, wyłącznie 
w karcie zleceń w sposób czytelny, z przestrzeganiem obowiązku zawarcia 
informacji o rodzaju zlecenia, godzinie zlecenia i konieczności identyfikacji osoby 
zlecającej, a położne do odnotowywania wykonania zlecenia, identyfikacji osoby 
wykonującej zlecenie i godziny jego realizacji. Poinformował ponadto o odstąpieniu 
od wpisu zleceń na karcie gorączkowej, a także o wprowadzonych zasadach 
dotyczących poprawiania błędnych wpisów, 

2) omówieniu z lekarzami realizującymi świadczenia w oddziale i poradni 
ginekologiczno-położniczej standardów opieki przedporodowej, porodu, połogu 
i opieki nad noworodkiem; zaleceniu wprowadzenia planu porodu u ciężarnej 
powyżej 22 tygodnia ciąży i jego modyfikacji w zależności od stanu zdrowia 
ciężarnej w trakcie porodu oraz bezwzględnej konieczności omawiania z rodzącą 
tego planu i jego modyfikacji, a także dołączania planu porodu do dokumentacji 
medycznej pacjentki, a w przypadku jego braku lub braku możliwości jego 
omówienia, odnotowywania tego faktu w dokumentacji, 

3) wskazaniu przez ordynatora oddziału lekarzom dyżurującym na konieczność 
przestrzegania zasad wynikających z trójstopniowej referencyjności opieki 
perinatalnej; zobowiązaniu do kierowania ciężarnych z zagrażającym porodem 
przedwczesnym i ciążą bliźniaczą do oddziałów o wyższym stopniu referencyjnym; 
wprowadzeniu bezwzględnej zasady rozpoczynania leczenia antybiotykami 
w oddziale położniczo-ginekologicznym każdego przypadku wystąpienia porodu 
przedwczesnego i klinicznych wykładników zakażenia wewnątrzmacicznego, które 
kontynuowane jest u noworodka w oddziale noworodkowym, 

4) wprowadzeniu zasady ciągłego monitorowania czynności serca płodu i czynności 
skurczowej macicy w zapisie KTG w każdym porodzie siłami natury jak i w każdym 
porodzie indukowanym oksytocyną, 

5) wykonywaniu badań patomorfologicznych zmarłego noworodka w sytuacji 
wystąpienia zgonu okołoporodowego.  

[dowód: akta kontroli str. 68-76] 
W latach 2013-2015 (do końca października) w oddziale położniczym SP ZOZ 
w Krotoszynie zarejestrowane zostały trzy przypadki zakażeń szpitalnych u pacjentek 
przyjętych powtórnie do szpitala po wcześniejszym urodzeniu dziecka w drodze cesarskiego 
cięcia. Z okresowych raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala wynikało, 
że żadne z tych zakażeń nie stanowiło zagrożenia epidemiologicznego. 

[dowód: akta kontroli str.77-95]  
1.2. Zapewnienie odpowiedniej liczby wykwalifikowanych lekarzy, położnych 
i pielęgniarek na oddziale położniczym 

Liczba lekarzy, położnych i pielęgniarek udzielających w latach 2013 – 2015 świadczeń 
zdrowotnych w oddziale położniczo-ginekologicznym SP ZOZ w Krotoszynie odpowiadała 
wymogom w tym zakresie określonym w rozporządzeniach Ministra Zdrowia z dnia 
29 sierpnia 2009 r. oraz 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych 
z zakresu leczenia szpitalnego4. Świadczenia zdrowotne w oddziale położniczo-
ginekologicznym SP ZOZ w Krotoszynie udzielane były w lipcu i sierpniu 2013 r. i 2014 r. 
przez ośmiu lekarzy – specjalistów w dziedzinie położnictwa i ginekologii, a w 2015 r. przez 
sześciu lekarzy tej specjalności. Podstawą świadczenia usług zdrowotnych przez tych 
lekarzy były umowy cywilnoprawne.   

                                                      
4 Dz. U. z 2013 r., poz. 1082 ze zm. (dalej: rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2009 r.) oraz Dz. U. z 2013 r., poz. 1520 ze zm. 
(dalej: rozporządzenie z dnia 22 listopada 2013 r.) 
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Opiekę na pacjentkami oddziału położniczo-ginekologicznego w wybranych okresach 
sprawowało: 

a) w lipcu i sierpniu 2013 r. – 27 położnych, jedna pielęgniarka oraz dziewięć 
salowych, 

b) w lipcu i sierpniu 2014 r. – 26 położnych, jedna pielęgniarka i dziewięć salowych, 
c) w lipcu 2015 r. – 26 położnych, jedna pielęgniarka i dziewięć salowych, 

a w sierpniu 2015 r. – 25 położnych, jedna pielęgniarka i osiem salowych. 
[dowód: akta kontroli str. 145-147, 163-250, 509-520]  

Personel medyczny udzielający świadczeń zdrowotnych w oddziale położniczo-
ginekologicznym SP ZOZ w Krotoszynie w lipcu i sierpniu 2013 r., 2014 r. i 2015 r. był 
wykazany w stosownej umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju 
„leczenie szpitalne”5 zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia Wielkopolskim Oddziałem 
Wojewódzkim w Poznaniu (dalej „NFZ”), a także w aneksach wprowadzających zmiany 
w wykazie personelu medycznego realizującego świadczenia w ramach umowy oraz 
sprzętu medycznego służącego do realizacji tych świadczeń6. Z umowy tej wynikało m. in., 
że czterech lekarzy winno udzielać świadczeń zdrowotnych w oddziale położniczo-
ginekologicznym w wymiarze 48 godzin tygodniowo, jeden w wymiarze 38 godzin 
tygodniowo, jeden w wymiarze 24 godzin tygodniowo, a dwóch w wymiarze 16 godzin 
tygodniowo. 

[dowód akta kontroli str. 271-391] 
Faktyczny wymiar (w godzinach) udzielania świadczeń zdrowotnych w oddziale położniczo-
ginekologicznym SP ZOZ w Krotoszynie przez lekarzy, na podstawie umów cywilno-
prawnych, w porównaniu do dostępności tych lekarzy wynikającej z umowy z NFZ, obrazuje 
zestawienie: 
 
Lp. Lekarz Dostępność lekarza 

w oddziale 
położniczo-

ginekologicznym SP 
ZOZ w Krotoszynie 
określona w umowie 

z NFZ 

Faktyczna liczba godzin udzielania przez lekarzy świadczeń 
zdrowotnych w oddziale położniczo-ginekologicznym SP ZOZ 

w Krotoszynie  

tygo-
dniowa 

miesię-
czna  

(31 dni) 

2013 r. 2014 r. 2015 r. 
lipiec sierpień lipiec sierpień lipiec sierpień 

1. J. H.M. 48 212,35 243,5 70 134,5 142,5 136,5 158,5 
2. R. K. 48 212,35 161 182,5 213,5 123 137,5 256,5 
3. A. K. 48 212,35 309 284 293 273 349 173,3 
4. M. M. 16 70,68 118 184,5 112,5 139,5 - - 
5. T. W. 48 212,35 136 193,5 197,5 191 169,5 176,5 
6. T. Z. 16 70,68 33 33 16,5 16,5 49,5 24,5 
7. S. Z. 24 106,02 24 24 - 48 - - 
8. G. P. 38 168,02 48 60 96 116 128 136 

 
[dowód: akta kontroli str. 163-262, 271-391]  

 
Z ewidencji udzielonych świadczeń zdrowotnych w oddziale położniczo-ginekologicznym SP 
ZOZ w Krotoszynie w lipcu i sierpniu 2013 r., 2014 r. i 2015 r. wynikało, że całodobowa 
opieka lekarska specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii zapewniona została 
we wszystkie dni tygodnia. Nie zapewniono natomiast stałej obecności w oddziale 
położniczo-ginekologicznym lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii. Lekarz ten 
nie był także dostępny w budynku Szpitala zlokalizowanym przy ul. Bolewskiego 4-8, 
tj. w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu położnictwa. Oddział 
anestezjologii i intensywnej terapii, a także blok operacyjny mieszczą się w budynku 
Szpitala zlokalizowanym przy ul. Mickiewicza 21. 

                                                      
5 Umowa AP Nr 150003571/03/1/0047/0/12/16 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne z dnia 28 grudnia 
2012 r. 
6 Aneksy do umowy AP Nr 150003571/03/1/0047/0/12/16 z 10 kwietnia, 6 sierpnia, 6 listopada i 16 grudnia 2013 r., 3 stycznia, 
26 lutego, 11 kwietnia 2014 r., 13 i 21 stycznia oraz 28 kwietnia 2015 r. 
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W formularzu ofertowym złożonym w NFZ w związku z postępowaniem konkursowym 
dotyczącym leczenia szpitalnego o profilu położnictwo i ginekologia, Dyrektor SP ZOZ 
w Krotoszynie wykazał m. in., że w budynku Szpitala przy ul. Bolewskiego 4-8 stale obecny 
jest i będzie od początku obowiązywania umowy lekarz specjalista anestezjologii. 
Na podstawie ewidencji wykonanych świadczeń zdrowotnych w oddziale położniczo-
ginekologicznym SP ZOZ w Krotoszynie w lipcu i sierpniu 2013 r., 2014 r. i 2015 r. ustalono, 
że następujący lekarze udzielali świadczeń zdrowotnych bez przerwy ponad 24 godziny: 
Lp. Lekarz Data Nieprzerwany czas pracy 

udzielania świadczeń 
zdrowotnych (godziny) 

1. R. K. 11 i 12 sierpnia 2013 r. 29 
3 i 4 sierpnia 2014 r. 29,5 
5 i 6 sierpnia 2014 r. 29,5 
12 i 13 sierpnia 2014 r. 29,5 
4 i 5 sierpnia 2015 r. 27 
18 i 19 sierpnia 2015 r. 30 
20 i 21 sierpnia 2015 r. 30 
23 i 24 sierpnia 2015 r. 31 
25 i 26 sierpnia 2015 r. 29,5 

2. A. K. 1 i 2 sierpnia 2013 r. 30 
4 i 5 sierpnia 2013 r. 30 
8 i 9 sierpnia 2013 r. 30 
15 i 16 sierpnia 2013 r. 31,5 
18 i 19 sierpnia 2013 r. 31,5 
22 i 23 sierpnia 2013 r. 30,5 
25 i 26 sierpnia 2013 r. 30  
29 i 30 sierpnia 2013 r. 29  
4 i 5 lipca 2013 r. 31,5 
7 i 8 lipca 2013 r. 31,5 
9 i 10 lipca 2013 r. 31 
11 i 12 lipca 2013 r.  31,5 
14 i 15 lipca 2013 r. 31,5 
18 i 19 lipca 2013 r. 29 
21 i 22 lipca 2013 r. 30 
25 i 26 lipca 2013 r. 29 
3 i 4 lipca 2014 r. 26 
6 i 7 lipca 2014 r. 29 
10 i 11 lipca 2014 r. 29 
17 i 18 lipca 2014 r. 26 
20 i 21 lipca 2014 r. 29 
24 i 25 lipca 2014 r. 31,5 
7 i 8 sierpnia 2014 r.  28 
10 i 11 sierpnia 2014 r. 29 
21 i 22 sierpnia 2014 r. 30 
28 i 29 sierpnia 2014 r. 31,5 
2 i 3 lipca 2015 r. 31,5 
9 i 10 lipca 2015 r. 28 
12 i 13 lipca 2015 r. 29 
16 i 17 lipca 2015 r. 31,5 
21 i 22 lipca 2015 r. 31,5 
23 i 24 lipca 2015 r. 31,5 
26 i 27 lipca 2015 r. 29 
28 i 29 lipca 2015 r. 31 
30 i 31 lipca 2015 r. 31,5 
2 i 3 sierpnia 2015 r. 30 
6 i 7 sierpnia 2015 r. 31,5 
9 i 10 sierpnia 2015 r. 29 

3. T. W. 19 i 20 sierpnia 2013 r. 28,5 
8 i 9 lipca 2013 r. 26 
11 i 12 sierpnia 2014 r. 30 
1 i 2 lipca 2015 r. 26 
3 i 4 sierpnia 2015 r. 27 

4. J. H.M. 1 i 2 lipca 2013 r. 25 
10 i 11 lipca 2013 r.   29,5 

 



 

8 

Lekarze pełniący dyżury w oddziale położniczo-ginekologicznym SP ZOZ w Krotoszynie, 
w lipcu i sierpniu 2013 r. 2014 r. i 2015 r. posiadali wymagane przez NFZ stopnie 
specjalizacji. 

[dowód: akta kontroli str. 163-262] 
Dyrektor SP ZOZ w Krotoszynie, zarządzeniem z 30 kwietnia 2014 r., ustalił minimalne 
normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Wynikało z niego, że w oddziale położniczo-
ginekologicznym z traktem porodowo-operacyjnym zatrudnionych winno być 25 położnych, 
w tym 5 na bloku operacyjnym i 5 na sali porodowej. 

[dowód: akta kontroli str.96-97] 
Personel medyczny oddziału położniczego nie posiadał zaświadczeń o przeszkoleniu 
w zakresie standardów opieki okołoporodowej.  
Ordynator oddziału położniczo-ginekologicznego SP ZOZ w Krotoszynie stwierdził, 
że pomimo braku organizacji i uczestnictwa w szkoleniach dotyczących standardów opieki 
okołoporodowej wiedzę na ten temat czerpał ze stosownego rozporządzenia Ministra 
Zdrowia, które znajduje się w dokumentacji oddziału. Położna Oddziałowa wiedzę w tym 
zakresie nabyła m. in. prowadząc przyszpitalną szkołę rodzenia, a położne 
na prowadzonych przez nią szkoleniach wewnętrznych. 
Do 300 losowo wybranych pacjentek, które w latach 2013 – 2015 urodziły dziecko w SP 
ZOZ w Krotoszynie wysłane zostały ankiety zawierające pytania dotyczące ciąży, porodu 
i połogu oraz sposobu traktowania przez personel medyczny. 
Udział w badaniu, poprzez wypełnienie i odesłanie ankiety wzięło 70 pacjentek, 
(44 pacjentki, które odbyły poród fizjologiczny oraz 26 pacjentek, które urodziły w drodze 
cięcia cesarskiego), tj. 23,3% ogółu. 
Z udzielonych przez te pacjentki odpowiedzi wynikało m. in., że 88,6% 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 bardzo dobrze i dobrze oceniło 84,3% ankietowanych pacjentek. 

[dowód: akta kontroli str. 467-508, 812-825] 
1.3. Zapewnienie odpowiednich pomieszczeń, sprzętu i aparatury medycznej do 
świadczenia opieki okołoporodowej 

 
Oddział położniczy SP ZOZ w Krotoszynie mieszczący się na piętrze dwukondygnacyjnego 
budynku Szpitala, zlokalizowanego przy ulicy Bolewskiego 4-8 spełniał warunki realizacji 
świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego określone w załączniku nr 3 
do rozporządzeń Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. oraz z 22 listopada 2013 r. 
w zakresie wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną oraz zapewnienia realizacji badań.  
Izba przyjęć (położnicza) zlokalizowana była w suterenie budynku. W jednym 
z pomieszczeń izby przyjęć pacjentkom zapewniono możliwość przebrania się 
w nieskrępowany sposób. 
Oddział położniczy dysponował czterema salami położnic w systemie „matka z dzieckiem”, 
w tym jedną dla położnic po cesarskich cięciach, wyposażonymi w odpowiednio: trzy, 
siedem, siedem i cztery łóżka. Stosownie do ww. wymogów we wszystkich salach położnic 
znajdowało się jedno stanowisko – urządzenie umożliwiające mycie i pielęgnację 
noworodków. Do dyspozycji pacjentek pozostawała łazienka wyposażona w prysznic.  
Trakt porodowo-operacyjny oddziału położniczego składał się z jednej sali porodowej 
wyposażonej w trzy stanowiska do porodu oraz sali operacyjnej do cięć cesarskich. 
W budynku Szpitala przy ulicy Bolewskiego 4-8, w którym mieścił się oddział położniczy 
i ginekologiczny nie było bloku operacyjnego.  
W formularzu ofertowym złożonym w NFZ w związku z postępowaniem konkursowym 
dotyczącym leczenia szpitalnego o profilu położnictwo i ginekologia, Dyrektor SP ZOZ 
w Krotoszynie wykazał m. in., że w budynku Szpitala przy ul. Bolewskiego 4-8 dostępny jest 
blok operacyjny, a tym samym, że świadczeniodawca spełnia wymagania dotyczące 
posiadania bloku operacyjnego w lokalizacji. 
Stanowiska do porodu oddzielone były od siebie niskimi ściankami. Wydzielone w ten 
sposób „boksy” o powierzchni ca 9 m2, zapewniały dostęp do łóżka personelowi 
medycznemu jak i osobie towarzyszącej. Sposób urządzenia stanowisk do rodzenia 
nie zapewniał oddzielenia ich w sposób trwały od osób postronnych. Nad drzwiami do sali 
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porodowej brak było podświetlanego napisu np. „Nie wchodzić”. Po otwarciu drzwi do sali 
porodowej można było zobaczyć, co się w niej dzieje.  
Na pytanie o respektowanie prawa do prywatności i intymności pozytywnie odpowiedziało 
67,1% ankietowanych pacjentek, a 27,1% z nich było odmiennego zdania. 
Boksy porodowe wyposażone były w fotele porodowe nowego typu, umożliwiające poród 
w pozycji siedzącej. Na trakcie porodowym oraz w sali porodowej brak było sprzętów 
ułatwiających rodzącej aktywność, takich jak drabinki, piłki, worek sako, a także sprzętów 
umożliwiających poród w innym miejscu niż na fotelu porodowym takich jak: stołeczek 
porodowy, wanna, materac. 
Wszystkie ankietowane pacjentki potwierdziły, że odbyły poród w łóżku porodowym, 
a 95,5% z nich odpowiedziało, że była to pozycja leżąca.  Negatywnie na pytanie 
o możliwość wyboru pozycji do rodzenia odpowiedziało 93,2% ankietowanych pacjentek.  

[dowód: akta kontroli str. 545-563, 812-825] 
 
Dyrektor SP ZOZ w Krotoszynie 30 grudnia 2012 r. przedstawił Wojewodzie 
Wielkopolskiemu program dostosowania m. in. pomieszczeń Szpitala zlokalizowanego przy 
ul. Bolewskiego 4-8 do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą7. Wynikało z niego, że do 
31 grudnia 2016 r. w ramach modernizacji budynku wszystkie pokoje dla matek 
i noworodków w oddziale położniczym zostaną zmniejszone i docelowo przeznaczone 
maksymalnie dla dwóch matek i dwóch noworodków. Modernizacji, w ramach tego 
programu, podlegać będzie także sala operacyjna traktu porodowego, która nie posiada 
m.in. śluzy dla pacjenta, pomieszczenia przygotowania pacjenta, wentylacji nawiewno-
wywiewnej lub klimatyzacji, nawiewu powietrza od góry oraz wyciągu powietrza dołem 
w związku ze stosowaniem do znieczulenia podtlenku azotu. 
Do czasu kontroli NIK nie podjęto żadnych działań dostosowawczych przewidzianych tym 
programem.   

[dowód: akta kontroli str. 148-162, 458] 
Dyrektor SP ZOZ w Krotoszynie stwierdził: „Obejmując kierownictwo SP ZOZ w Krotoszynie 
wskazałem, że stan obiektów z uwagi na ich wiek i wieloletnie zaniedbania wymaga bardzo 
kosztownej modernizacji, a rozproszenie działalności w wielu budynkach wymaga 
koncentracji, przynajmniej wszystkich „ostrych łóżek” szpitalnych w jednym miejscu. 
Koncepcja budowy nowego szpitala była i jest nadal niewykonalna, władze powiatu przyjęły 
zatem do realizacji koncepcję etapowego, rozłożonego na lata modernizowania szpitala 
powiatowego. Ten „master plan” potwierdzony został przyjęciem przez Radę Powiatu 
określonej strategii, która jest po dziś dzień konsekwentnie, choć z licznymi modyfikacjami 
realizowana, przy wykorzystaniu wszystkich możliwych do pozyskania źródeł finansowania, 
w tym współfinansowania ze środków wspólnotowych. Zakładanym miejscem koncentracji 
świadczeń jest kompleks szpitalny przy ul. Mickiewicza. Zasadniczym problemem stało się 
opóźnienie w realizacji poszczególnych etapów modernizacji, tak że etap przewidziany 
do realizacji kilka lat temu osiągnięty został z końcem 2015 roku. Jednocześnie w grudniu 
2015 roku Rada Powiatu przyjęła do realizacji Program restrukturyzacji, przeznaczając 
kwotę ok. 15 mln zł na budowę kolejnego skrzydła budynku przy ul. Mickiewicza w roku 
2016 i 2017, z zamiarem przeniesienia sukcesywnego wszystkich oddziałów szpitalnych 
z ul. Bolewskiego w nowe miejsce. To rozwiązanie, priorytetowe obecnie dla organu 
tworzącego, wymusza odstąpienie od ponoszenia nakładów dostosowawczych w budynku 
przy ul. Bolewskiego – po przeniesieniu stamtąd m. in. oddz. Gin.-Poł. Przewidziane jest 
dostosowanie tego obiektu z przeznaczeniem na opiekę długoterminową lub rehabilitację 
stacjonarną. W roku 2012 trudno było przewidzieć możliwość, która pojawiła się w drugim 
półroczu 2015 r. Konieczność spełnienia do 31.12.2016 r. wymogów cytowanego 
rozporządzenia dotyczy wielu szpitali, w dużej mierze niemających środków finansowych 
i mamy nadzieję, że ten krótki okres (tylko 4 lata) dostosowania będzie wydłużony, 
przynajmniej dla szpitali publicznych. W niesprzyjających okolicznościach będziemy 
zmuszeni zawiesić działalność oddziału.” 

[dowód akta kontroli str. 830, 836]  

                                                      
7 Dz. U. poz. 739 
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1.4. Zorganizowanie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej 
Obowiązujące w oddziale położniczym SP ZOZ w Krotoszynie w okresie objętym kontrolą 
procedury dotyczące postępowania z: położnicą w oddziale położniczym, rodzącą na sali 
porodowej, ciężarną zakwalifikowaną do cięcia cesarskiego oraz noworodkiem w oddziale 
noworodkowym, wprowadzone zostały przez Dyrektora SP ZOZ w Krotoszynie 
zarządzeniem z 19 września 2006. Dwie z tych procedur w zakresie postępowania 
z ciężarną zakwalifikowaną do cięcia cesarskiego oraz noworodkiem w oddziale 
noworodkowym zostały z dniem 1 października 2014 r. zaktualizowane. Polegało to 
w szczególności na wprowadzeniu zapisu w brzmieniu: „Pacjentka w obecności lekarza 
podpisuje zgodę na zabieg na formularzu F 0131 „Informacja dla pacjentki oraz formularz 
świadomej zgody na operacyjne rozwiązanie ciąży metodą cięcia cesarskiego.” 
Na formularzu tym znajdował się wykaz możliwych do wystąpienia powikłań związanych 
z operacją, negatywnie wpływających na zdrowie matki, a także informacja o możliwości 
powstania urazów u noworodka podczas otwierania macicy lub wydobywania płodu. 

[dowód akta kontroli str. 404-426] 
Procedury dotyczące postępowania z rodzącą na sali porodowej oraz postępowania 
z noworodkiem w oddziale noworodkowym przewidywały m. in. pierwszy - nieokreślony pod 
względem czasowym - kontakt matki z nowo narodzonym dzieckiem polegający na ułożeniu 
dziecka na klatce piersiowej „skóra do skóry”, po którym następuje przekazanie noworodka 
do oddziału noworodkowego w celu m. in. wykonania pomiarów antropometrycznych ciała, 
ubrania w jałową bieliznę oraz zawinięcia w jałowy becik. Po wykonaniu w oddziale 
noworodkowym i udokumentowaniu ewentualnych zleceń lekarskich oraz przeprowadzeniu 
obserwacji procesu adaptacji noworodka do życia pozamacicznego, noworodek w ciągu 
pierwszej godziny życia przekazywany jest na salę porodową do matki, gdzie odbywa się 
pierwsze przystawienie do piersi poprzedzone instruktażem. 

[dowód: akta kontroli str. 399-403, 413-417, 421-426] 
 
W SP ZOZ w Krotoszynie nie opracowano procedury dot. przekazywania pacjentek 
do szpitali o wyższym poziomie referencyjności. W latach 2013, 2014 i 2015 (trzy kwartały) 
do innych szpitali w związku z porodem przekazane zostały odpowiednio: 22, 24 i 17 
ciężarnych kobiet. W okresach tych urodziły się odpowiednio: jeden, cztery i dwa martwe 
noworodki. 
Dyrektor SP ZOZ w Krotoszynie wyjaśnił, „że nie ma potrzeby opracowywania odrębnej 
procedury w tym względzie, gdyż reguły opieki trójstopniowej, powszechnie znane 
kierownictwu i lekarzom dyżurującym w oddziale położniczo-ginekologicznym są stosowane 
wprost bez konieczności odrębnego opisu.” Dyrektor SP ZOZ w Krotoszynie stwierdził 
ponadto, że do tej pory nie było trudności z przekazywaniem pacjentek do ośrodka 
o wyższym stopniu referencyjności. 

 [dowód: akta kontroli str. 826, 832] 
Od 1 stycznia 2014 r. w SP ZOZ w Krotoszynie zatrudniony był psycholog, do obowiązków 
którego należało m. in. wsparcie psychologiczne pacjentek oddziału położniczo-
ginekologicznego. Położna Oddziałowa stwierdziła, że pacjentki oddziału położniczego mają 
możliwość skorzystania z pomocy psychologa i w ostatnim czasie często z takich porad 
korzystają. Dodała, że w uzasadnionych przypadkach to położne sugerują pacjentkom taką 
możliwość.   

[dowód: akta kontroli str.531-538, 571-573] 
Sposób traktowania pacjentek przez personel medyczny (troskliwość, okazywanie 
szacunku) bardzo dobrze i dobrze oceniło 71,4% ankietowanych. 

[dowód: akta kontroli str. 812-825] 
 

1.5. Sytuacja finansowa szpitala oraz oddziału położniczego 

Dane dotyczące sytuacji finansowej SP ZOZ w Krotoszynie w latach 2013 – 2015 (do końca 
III kwartału) obrazuje zestawienie: 

(w zł) 
Lp. Wyszczególnienie 2013 r. 2014 r. 2015 r.(I-III kwart.) 
1. Przychody 48.573.990,61 47.846.504,16 37.120.065,74 
2. Koszty 51.504.295,38 51.564.075,67 39.902.207,20 
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3. Wynik finansowy brutto -2.930.304,77 -3.717.571,51 -2.782.141,46 
4. Obciążenia z tyt. podatku 

dochodowego od osób 
prawnych 

24.902,00 36.361,00 45.872,00 

5. Wynik finansowy netto -2.955.206,77 -3.753.932,51 -2.828.013,46 
6. Zobowiązania wymagalne 3.541.374,82 4.863.047,14 4.060.808,83 

[dowód: akta kontroli str. 269] 
W latach 2013, 2014 i 2015 (I-III kwartał) koszty działalności oddziału położniczo-
ginekologicznego wynoszące odpowiednio: 4,2 mln zł, 4,1 mln zł i 2,9 mln zł nie zostały 
zrównoważone uzyskanymi przychodami z tytułu sprzedaży usług medycznych w kwotach 
odpowiednio: 3,1 mln zł, 3,0 mln zł i 2,2 mln zł. 
W przychodach ze sprzedaży usług medycznych świadczonych w oddziale położniczo-
ginekologicznym SP ZOZ w Krotoszynie, wpływy z NFZ stanowiły w latach 2013, 2014 
i 2015 (I-III kwartał) odpowiednio: 99,9%, 99,9% i 99,7%. Na pozostałe przychody składały 
się opłaty za pobyt w oddziale położniczo-ginekologicznym wniesione przez pacjentów 
nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym lub korzystających z własnej woli ze świadczeń 
poza systemem świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 
stosownie do postanowień § 72 ust. 3 i 5 regulaminu organizacyjnego SP ZOZ 
w Krotoszynie. 
SP ZOZ w Krotoszynie w okresie objętym kontrolą nie kupował sztucznych mieszanek 
dla niemowląt oraz nie otrzymywał mleka kobiecego z banku mleka. 

[dowód: akta kontroli str. 27-66, 521-523] 
W okresie objętym kontrolą NFZ zakontraktował w SP ZOZ w Krotoszynie świadczenia 
w zakresie położnictwo i ginekologia polegające na hospitalizacji (N01 i N20) oznaczone 
kodem: 03.4450.040.02 i 03.4450.940.02 wg stawki za punkt wynoszącej 52 zł.  
Zakontraktowane w latach 2013, 2014 i 2015 (I-III kwartał) świadczenia o wartości 
odpowiednio: 3.131.700 zł, 3.034.356 zł i 2.209.844 zł zostały przez NFZ sfinansowane 
w kwotach odpowiednio: 3.127.669,48 zł, 3.034.257,6 zł i 2.212.304,64 zł. Świadczenia 
wykonane ponad limit tzw. „nadwykonania” wyniosły w tych latach odpowiednio: 4.212 zł, 
128.308,44 zł i 158.460 zł. NFZ po zawarciu w czerwcu 2015 r. ugody rozliczył z SP ZOZ 
w Krotoszynie świadczenia wykonane ponad limit, przy czym świadczenia te zostały 
rozliczone po cenie 20,8 zł za jednostkę rozliczeniową, tj. 40% ceny ustalonej w umowie. 

[dowód: akta kontroli str. 270] 
W SP ZOZ w Krotoszynie w okresie objętym kontrolą nie monitorowano kosztów 
poszczególnych świadczeń wykonywanych w oddziale położniczym, (który funkcjonuje 
w ramach oddziału położniczo-ginekologicznego). 
W trakcie kontroli NIK pracownicy Działu Finansowo-Księgowego SP ZOZ w Krotoszynie 
obliczyli koszt porodu fizjologicznego (2.637,02 zł) i koszt porodu w drodze cesarskiego 
cięcia (2.722,79 zł). W latach 2013-2015 NFZ finansował koszty wykonania tych świadczeń 
na poziomie 1.820 zł.  

[dowód: akta kontroli str. 525-530] 
1.6. Pobieranie opłat od ubezpieczonych pacjentów 

W okresie objętym kontrolą w SP ZOZ w Krotoszynie nie pobierano opłat 
od ubezpieczonych pacjentek za świadczenia gwarantowane objęte kontraktem zawartym 
z NFZ. 

[dowód akta kontroli str. 521-523] 
 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:  

1. Standardy postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych 
z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej 
ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (dalej: 
„Standardy opieki okołoporodowej”), wprowadzone zostały rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. Obowiązek zamieszczania 
w dokumentacji medycznej informacji o braku planu porodu i przyczynach 
odstąpienia, w przypadkach pilnych, od jego omawiania, wprowadzony został 

Ustalone 
nieprawidłowości  
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do stosowania w oddziale położniczym SP ZOZ w Krotoszynie dopiero 
we wrześniu 2015 r., jako działania naprawcze po kontroli Konsultanta 
Wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii. 

Dyrektor SP ZOZ w Krotoszynie stwierdził: „…W oddziale położniczym w 
momencie przyjęcia do porodu pacjentka ma prawo w sposób ustny wyrazić swoje 
oczekiwania wobec personelu obsługującego poród. Zgodnie z rozdziałem IV p. 3 
Standardów, plan opieki przedporodowej i plan porodu powinny być dołączone do 
dokumentacji medycznej. Punkt ten nie stanowi o konieczności dokumentowania 
braku dostarczenia planu (…). Dyrektor SP ZOZ w Krotoszynie stwierdził ponadto, 
że zalecenie dokumentowania braku planu wynika z interpretacji Konsultanta 
Wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz, że obecnie brak 
dostarczenia planu porodu jest dokumentowany. 

[dowód: akta kontroli str. 826, 831] 

2. W części VIII Standardów opieki okołoporodowej dotyczącej postępowania 
w I okresie porodu zapisano m. in., że monitorowanie stanu płodu za pomocą 
kardiotokografu należy prowadzić jedynie w medycznie uzasadnionych 
przypadkach. W wystąpieniu pokontrolnym z 25 sierpnia 2015 r. Konsultant 
Wojewódzki w dziedzinie położnictwa i ginekologii zalecił m. in. okresowe 
monitorowanie KTG podczas porodu siłami natury.  Pomimo tego standardu oraz 
zalecenia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii, 
Dyrektor SP ZOZ w Krotoszynie wprowadził obowiązek ciągłego monitorowania 
czynności serca płodu i czynności skurczowej macicy w zapisie KTG w każdym 
porodzie siłami natury. 

Dyrektor SP ZOZ w Krotoszynie wyjaśnił, że: „Zapis KTG jest jedynym 
dokumentem obrazującym obiektywnie rzeczywisty stan płodu podczas aktywnej 
fazy porodu i pozwala na wczesne wykrycie ewentualnych zagrożeń i stosowną 
reakcję w trakcie porodu w warunkach szpitalnych. Monitorowanie KTG istotnie 
wpływa na bezpieczeństwo płodu oraz rodzącej, odgłos bicia serca rodzącego się 
dziecka ma wpływ na stan psychiczny matki. Monitorowanie może być ciągłe jak 
i przerywane, co nie wyklucza spaceru czy skorzystania z toalety.” 

[dowód: akta kontroli str. 826, 831] 

Stanowisko zaprezentowane przez Dyrektora SP ZOZ w Krotoszynie nie znajduje 
potwierdzenia w obowiązujących przepisach w sprawie standardów opieki 
okołoporodowej. Zgodnie z tymi standardami osoby sprawujące opiekę nad 
rodzącą zobowiązane są do udzielania wsparcia medycznego, w tym w zakresie 
metod łagodzenia bólów, poprzez m. in. zachęcanie rodzącej do aktywności 
fizycznej, poruszania się podczas I okresu porodu oraz wykorzystywania imersji 
wodnych. Ciągłe monitorowanie czynności serca płodu i czynności skurczowej 
macicy w zapisie KTG w każdym porodzie siłami natury uniemożliwia opisane 
wyżej postępowanie, co potwierdziły odpowiedzi udzielone przez pacjentki 
w ankietach (67,1% z nich wskazało, że w trakcie skurczy porodowych nie 
zaproponowano im spaceru lub kąpieli pod prysznicem). NIK zwraca, uwagę, 
że w analizowanych dokumentacjach medycznych pacjentek brak było adnotacji 
o uzasadnionych medycznie wskazaniach do ciągłego monitorowania KTG. 

3. W umowie z NFZ dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w oddziale 
położniczo-ginekologicznym SP ZOZ w Krotoszynie zapisano, że czterech lekarzy 
winno udzielać świadczeń zdrowotnych w tym oddziale w wymiarze 48 godzin 
tygodniowo, jeden w wymiarze 38 godzin tygodniowo, jeden w wymiarze 24 godzin 
tygodniowo oraz dwóch w wymiarze 16 godzin tygodniowo. Pomimo ww. 
postanowień umownych, siedmiu lekarzy położników nie było dostępnych 
w oddziale położniczym w lipcu i sierpniu 2013 r., 2014 r. i 2015 r. w liczbie godzin 
określonych w umowie z NFZ. 

Dyrektor SP ZOZ w Krotoszynie wyjaśnił: „Podczas składania ofert do konkursów 
na świadczenia usług zdrowotnych świadczeniodawca deklaruje 
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średniotygodniowy wymiar czasu pracy personelu medycznego. Obejmuje on 
również wymiar czasu gotowości tzw. dyżur pod telefonem, podczas którego lekarz 
jest do dyspozycji oddziału położniczo-ginekologicznego. Dyżur pod telefonem 
ujęty jest w harmonogramach miesięcznych. W załączeniu faktyczna realizacja 
dostępności lekarzy oddziału położniczo-ginekologicznego”. 

[dowód: akta kontroli str. 827, 833-834, 837] 

NIK zwraca uwagę, że z załączonej do wyjaśnień Dyrektora SP ZOZ w Krotoszynie 
faktycznej dostępności lekarzy w oddziale położniczo-ginekologicznym wynika, 
że także po uwzględnieniu tzw. gotowości, czterech spośród ośmiu lekarzy 
udzielających świadczeń nie było dostępnych w tym oddziale w lipcu i sierpniu 
2013, 2014 i 2015 r. w liczbie godzin określonych w umowie z NFZ. 

4. Dyrektor SP ZOZ w Krotoszynie, organizując czas pracy lekarzy położników 
w oddziale położniczo-ginekologicznym SP ZOZ w Krotoszynie dopuścił 
do udzielania świadczeń zdrowotnych przez czterech lekarzy w lipcu i sierpniu 
2013 r., 2014 r. i 2015 r. bez przerwy ponad 24 godziny. W ocenie NIK taka 
organizacja czasu pracy może budzić uzasadnione wątpliwości, co do zapewnienia 
odpowiedniej jakości usług świadczonych przez tych lekarzy i w konsekwencji 
bezpieczeństwa pacjentek. 

Dyrektor SP ZOZ w Krotoszynie stwierdził, że „Miesiące lipiec i sierpień są 
powszechnie miesiącami urlopowymi i aby lekarze w tym czasie mogli skorzystać 
z wypoczynku oraz by było pełne zabezpieczenie medyczne w oddziale 
położniczo-ginekologicznym inni lekarze musieli zabezpieczyć ciągłość tej opieki.” 

[dowód: akta kontroli str. 827, 834]  

5. W oddziale położniczym SP ZOZ w Krotoszynie nie zapewniono stałej obecności 
lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii. Lekarz ten nie był także dostępny 
w budynku Szpitala zlokalizowanym przy ul. Bolewskiego 4-8, tj. w miejscu 
udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu położnictwa. Oddział anestezjologii 
i intensywnej terapii, a także blok operacyjny mieszczą się w budynku Szpitala 
zlokalizowanym przy ul. Mickiewicza 21. Niespełnienie przez SP ZOZ 
w Krotoszynie tego warunku naruszało postanowienia zał. nr 3 (cz. I, poz.37) 
do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych 
z zakresu leczenia szpitalnego z dnia 22 listopada 2013 r. (wcześniej, 
rozporządzenie Ministra zdrowia w tej samej sprawie z dnia 29 sierpnia 2009 r.). 
Zgodnie z § 2 pkt 7 rozporządzenia z dnia 22 listopada 2013 r., lokalizacja oznacza 
budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem albo 
oznaczonych innymi adresami, ale położonych obok siebie i tworzących 
funkcjonalną całość, w których zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń. 
W formularzu ofertowym złożonym w NFZ w związku z postępowaniem 
konkursowym dotyczącym leczenia szpitalnego o profilu położnictwo i ginekologia, 
Dyrektor SP ZOZ w Krotoszynie wykazał m. in., że w budynku szpitala przy 
ul. Bolewskiego 4-8 stale obecny jest i będzie od początku obowiązywania umowy 
lekarz specjalista anestezjologii. 
Dyrektor SP ZOZ w Krotoszynie wyjaśnił: „SPZOZ w Krotoszynie zapewnia dwa 
ciągi dyżurowe w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii gdzie wszyscy 
anestezjolodzy szpitalni, niezależnie od tego, czy realizują zadania intensywnej 
terapii, dedykowane wyłącznie specjalistom (II stopień lub specjalizacja wg nowych 
zasad), czy też zadania anestezji realizowane przez lekarzy specjalistów 
jak i lekarzy anestezjologów (I stopień) we wszystkich miejscach wykonywania 
znieczuleń lub innych czynności anestezjologa poza oddziałem IT. Miejscem 
stałego pobytu dyżurnego lekarza anestezjologa drugiej „ścieżki” jest oddział 
położniczo-ginekologiczny z miejscem nocnego wypoczynku w dyżurce ordynatora 
oddziału. Odrębnym zagadnieniem jest obsada anestezjologiczna w godzinach 
zwykłej ordynacji i ta wyznaczana jest na dany dzień przez kierownika OAiT i nie 
jest ujmowana w grafiku obsady dyżurów, zatwierdzanym na każdy miesiąc przez 
dyrektora lub jego zastępcę. W miesięcznym harmonogramie zabezpieczenia 
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nazwiska 2 anestezjologów widnieją w rubryce AiIT, bowiem są oni tam 
zatrudnieni. W lipcu i sierpniu 2013, 2014 i 2015, zapewniona była kompletna 
obsada dyżurna, tj. poza godzinami zwykłej ordynacji w dni powszednie, soboty, 
niedziele i w święta. Koszt realizacji zabezpieczenia anestezjologicznego był i jest 
jednym z najważniejszych czynników obecnej, skrajnie trudnej sytuacji finansowej 
SPZOZ w Krotoszynie.” 

[dowód: akta kontroli str. 828-829, 834] 
NIK zwraca uwagę na rozbieżności pomiędzy wyjaśnieniami dotyczącymi stałej 
obecności lekarza anestezjologa w oddziale położniczo-ginekologicznym, 
zaprezentowanymi przez Dyrektora SP ZOZ w Krotoszynie, a wyjaśnieniami 
złożonymi przez Ordynatora tego oddziału oraz położną oddziałową. Z wyjaśnień 
złożonych przez Ordynatora wynikało, że brak anestezjologów, którzy muszą być 
stale obecni przy znieczuleniu dolędźwiowym powoduje, że w oddziale nie jest 
dostępne to znieczulenie. Położna oddziałowa stwierdziła natomiast, że lekarz 
anestezjolog jest obecny w oddziale operacyjnym przez 24 godziny w dni 
operacyjne tj. we wtorki i czwartki oraz w dni wolne od pracy. 

[dowód akta kontroli str. 565, 573] 
6. W lokalizacji oddziału położniczego SP ZOZ w Krotoszynie brak było bloku 

operacyjnego, wymaganego rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie 
warunków szczegółowych realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu 
leczenia szpitalnego. W lokalizacji tej znajdowała się jedynie wyodrębniona sala 
do cięć cesarskich wykorzystywana także, jak wyjaśnił Ordynator oddziału 
położniczo-ginekologicznego, do przeprowadzania operacji ginekologicznych. 
Pomimo braku spełnienia tego warunku, Dyrektor SP ZOZ w Krotoszynie 
w formularzu ofertowym złożonym w NFZ w związku z postępowaniem 
konkursowym dotyczącym leczenia szpitalnego o profilu położnictwo i ginekologia 
wykazał, że w budynku szpitala przy ul. Bolewskiego 4-8 dostępny jest blok 
operacyjny oraz wydzielona sala do cięć cesarskich. 

Dyrektor SP ZOZ w Krotoszynie wyjaśnił to macierzową strukturą bloku 
operacyjnego, na którą składają się sale operacyjne zlokalizowane przy 
ul. Mickiewicza jak i sala operacyjna dedykowana do cięć cesarskich i zabiegów 
położniczych zlokalizowana przy ul. Bolewskiego. 

[dowód: akta kontroli str. 829, 834-835] 

W ocenie NIK, wyjaśnienia te, w świetle wskazanej wyżej w pkt 5 definicji pojęcia 
„lokalizacja”, nie stanowią usprawiedliwienia wykazania w ofercie konkursowej 
danych nieodpowiadających stanowi faktycznemu. 

7. Sposób zorganizowania trzystanowiskowej sali porodowej8 w oddziale położniczym 
SP ZOZ w Krotoszynie nie zapewniał pacjentkom warunków do intymnego 
przebiegu udzielania świadczenia medycznego, gdyż nie wykluczał możliwości 
chwilowej, niezamierzonej obserwacji tych czynności przez osoby postronne. 
Stało to w sprzeczności z postanowieniami art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 
2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta9. 
 

W znowelizowanej z dniem 1 października 2014 r. procedurze dotyczącej 
postępowania z ciężarną zakwalifikowaną do cięcia cesarskiego wprowadzony został 
obowiązek podpisania przez pacjentkę zgody na zabieg na formularzu zawierającym 
wykaz możliwych do wystąpienia powikłań związanych z operacją negatywnie 
wpływających na zdrowie matki, a także informacja o możliwości powstania urazów 
u noworodka podczas otwierania macicy lub wydobywania płodu.  

                                                      
8 Stanowiska do porodu oddzielone były od siebie niskimi ściankami. Wydzielone w ten sposób „boksy” o powierzchni ca 9 m2, 
zapewniały dostęp do łóżka personelowi medycznemu jak i osobie towarzyszącej. Sposób urządzenia stanowisk do rodzenia 
nie zapewniał oddzielenia ich w sposób trwały od osób postronnych. Nad drzwiami do sali porodowej brak było podświetlanego 
napisu np. „Nie wchodzić”. Po otwarciu drzwi do sali porodowej można było zobaczyć, co się w niej dzieje. 
9 Dz. U. z 2012 r., poz. 159 ze zm. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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NIK zwraca uwagę, że zamieszczenie w tym wykazie także innych możliwych 
negatywnych skutków tego zabiegu dla zdrowia dziecka, np. takich jak zmiana struktury 
DNA dziecka w wyniku wysokiego poziomu stresu, skutkiem czego dzieci częściej 
zapadają na choroby immunologiczne (cukrzyca, rak, astma, alergie) oraz częściej 
narażone są w przyszłości na nadwagę i otyłość, wpłynęłyby na podniesienie 
świadomości pacjentek przy podejmowaniu przez nie decyzji związanych z porodem. 

Ordynator oddziału położniczo-ginekologicznego SP ZOZ w Krotoszynie stwierdził, 
że informacja dla pacjentek umieszczona w formularzu oparta została o rekomendacje 
Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, która na to nie wskazuje. 

[dowód: akta kontroli str. 566-567] 
 

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
przygotowanie Oddziału Położniczego SP ZOZ w Krotoszynie do udzielania 
świadczeń zdrowotnych. 
 

2. Przestrzeganie standardów opieki okołoporodowej i praw 
pacjenta 

 

2.1. W latach 2013-2015 (do czasu kontroli NIK) działalność oddziału położniczego SP ZOZ 
w Krotoszynie nie była przedmiotem skarg. W rejestrze skarg i wniosków SP ZOZ 
w Krotoszynie odnotowano w tym okresie odpowiednio trzy, dziewięć i jedną skargę. 

[dowód: akta kontroli str. 779] 
Liczba porodów rozwiązanych w SP ZOZ w Krotoszynie cięciem cesarskim stanowiła 
w latach 2013, 2014 i 2015 (III kwartał) odpowiednio: 35,4%, 42,3% i 41,2% ogółu porodów, 
przy wskaźniku 10% - 15% zalecanym przez Światową Organizację Zdrowia. 

Analiza dokumentacji medycznej losowo wybranych 50 pacjentek, które w latach 2013-2014 
odbyły w SP ZOZ w Krotoszynie poród fizjologiczny oraz 50 pacjentek, które w tym okresie 
urodziły dziecko w drodze cięcia cesarskiego wykazała, że poza niżej opisanymi wyjątkami, 
sposób dokumentowania realizacji poszczególnych elementów opieki medycznej, 
odpowiadał postanowieniom określonym w rozporządzeniu w sprawie standardów opieki 
okołoporodowej. 

[dowód: akta kontroli str. 574-778] 

Żaden spośród 50 porodów fizjologicznych objętych analizą nie odbył się bez ingerencji 
medycznej, polegającej na nacięciu pacjentkom krocza lub podaniu im oxytocyny w celu 
wywołania porodu (42 pacjentkom nacięto krocze, a 12 podano oxytocynę). 

[dowód: akta kontroli str. 674-676] 
Standardy postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu 
opieki okołoporodowej, nakazują ograniczenie do niezbędnego minimum interwencji 
medycznych, w szczególności amniotomii, stymulacji czynności skurczowej, podawania 
opioidów, nacięcia krocza, cięcia cesarskiego. 
W 44 na 50 analizowanych dokumentacji medycznych pacjentek brak było ich zgody na 
wykonanie zabiegów polegających na nacięciu krocza (37 przypadków) oraz założeniu 
wkłucia do żyły obwodowej w celu podania oxytocyny lub innych leków, m. in. 
przeciwbólowych, rozkurczowych, płynów infuzyjnych, antybiotyków (32 przypadki). 
Obowiązujące w oddziale położniczym w SP ZOZ w Krotoszynie procedury 
nie przewidywały uzyskania zgody pacjentki na wykonanie zabiegów polegających 
na nacięciu krocza i założeniu wkłucia do żyły obwodowej.   

 [dowód: akta kontroli str. 393-426, 574-673] 
Dyrektor oraz Ordynator oddziału położniczego SP ZOZ w Krotoszynie wyjaśnili, że zgoda 
na wykonanie ww. zabiegów wyrażona została przez pacjentki w tzw. „zgodzie ogólnej” 
w brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przyjęcie do szpitala, badania diagnostyczne, 

Ocena 
cząstkowa 
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proponowane leczenie i zabiegi wraz ze wszystkimi jego następstwami.” Informacje w tym 
zakresie zawarte są w dokumentacji zatytułowanej „Historia choroby”. 
Dyrektor SP ZOZ w Krotoszynie dodał ponadto, że „….Oddzielnym zaleceniem Konsultanta 
Wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii jest przetaczanie każdej rodzącej 
dożylnie płynów, co wiąże się z koniecznością wkłucia dożylnego. W SP ZOZ w Krotoszynie 
obowiązują formularze świadomej zgody pacjenta, wymagane w przypadku: cięcia 
cesarskiego, operacji, badań diagnostycznych, leczenia krwią, badań z użyciem środków 
cieniujących. W pozostałych przypadkach obowiązuje zgoda ogólna (…) i zgoda ustna na 
proponowane działanie…” 

[dowód akta kontroli str. 567, 827, 832]   
W 70% ankiet pacjentki wskazały, że nie miały możliwości wyboru osoby prowadzącej 
poród. Brak takiej możliwości potwierdziła w wyjaśnieniach Położna Oddziałowa. Z zapisów 
w Regulaminie Organizacyjnym SP ZOZ w Krotoszynie wynikało, że pielęgniarka 
oddziałowa wyznacza dla każdej pacjentki pielęgniarkę opiekującą się nią w trakcie zmiany.  
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie standardów opieki okołoporodowej zapisano, 
że realizacja praw pacjenta w przypadku sprawowania opieki nad kobietą w okresie ciąży, 
porodu i połogu polega m. in. na respektowaniu jej prawa do świadomego udziału 
w podejmowaniu decyzji związanych z porodem, obejmujących zakres podejmowanych 
działań i stosowanych procedur medycznych, a także możliwości wyboru osoby sprawującej 
opiekę spośród osób uprawnionych do jej sprawowania z uwzględnieniem zasad 
organizacyjnych obowiązujących w miejscu udzielania świadczenia, określonych 
w regulaminie organizacyjnym podmiotu wykonującego działalność leczniczą (część I 
Standardów opieki okołoporodowej). 

[dowód: akta kontroli str. 571-673, 812-856] 
W żadnej spośród 50 analizowanych dokumentacji medycznej pacjentek nie odnotowano 
realizacji zadania polegającego na umożliwieniu noworodkowi, bezpośrednio po urodzeniu, 
nieprzerwanego, trwającego, co najmniej dwie godziny, kontaktu z matką „skóra do skóry”.  
Z wyjaśnień położnej oddziałowej wynikało, że zapewnienie noworodkowi kontaktu z matką 
bezpośrednio po urodzeniu, odnotowywane jest w książeczce zdrowia dziecka. Blisko 70% 
ankietowanych kobiet potwierdziło bezpośredni kontakt z noworodkiem po urodzeniu, 
wskazując jednak na to, że trwał on krócej niż 30 minut (65,1% odpowiedzi) lub od 30 minut 
do godziny (4,3% odpowiedzi).  
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie standardów opieki okołoporodowej zapisano, 
że położna sprawująca opiekę nad matką i noworodkiem w III i IV okresie porodu jest 
zobowiązana do realizacji i udokumentowania zadania polegającego na: położeniu 
noworodka bezpośrednio na brzuchu matki oraz osuszeniu i zabezpieczeniu noworodka 
przed utratą ciepła, a także obserwacji przebiegu kontaktu matki i dziecka „skóra do skóry” 
i pomocy w przystawieniu noworodka do piersi. Nieprzerwany kontakt dziecka z matką 
powinien trwać, co najmniej dwie godziny po porodzie. Może być on przerwany tylko 
w sytuacji wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia matki lub noworodka, odnotowanego 
w dokumentacji medycznej (część XII Standardów opieki okołoporodowej). 
Odmienny od określonego w standardach sposób postępowania z noworodkiem 
bezpośrednio po urodzeniu wynikał z obowiązujących w oddziale położniczym SP ZOZ 
w Krotoszynie procedur dotyczących: postępowania z rodzącą na Sali porodowej oraz 
postępowania z noworodkiem w oddziale noworodkowym. W procedurach tych 
przewidziano krótki pierwszy kontakt matki z nowo narodzonym dzieckiem poprzez ułożenie 
na klatce piersiowej „skóra do skóry”, po którym następuje przekazanie noworodka 
do oddziału noworodkowego w celu m. in. wykonania pomiarów antropometrycznych ciała, 
ubrania w jałową bieliznę oraz zawinięcia w jałowy becik. Po wykonaniu w oddziale 
noworodkowym i udokumentowaniu ewentualnych zleceń lekarskich oraz przeprowadzeniu 
obserwacji procesu adaptacji noworodka do życia pozamacicznego, noworodek w ciągu 
pierwszej godziny życia przekazywany jest na salę porodową do matki, gdzie odbywa się 
pierwsze przystawienie do piersi poprzedzone instruktażem. 

[dowód: akta kontroli str. 399-403, 413-417, 421-426] 
Tylko w dziewięciu dokumentacjach medycznych pacjentek spośród 50 objętych badaniem 
znajdowały się plany porodów. W pozostałych dokumentacjach brak było adnotacji 
o niedostarczeniu przez pacjentkę planu porodu. 
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Zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Zdrowia plan porodu powinien być dołączony do 
dokumentacji medycznej (część IV Standardów opieki okołoporodowej). 
Dyrektor SP ZOZ w Krotoszynie w piśmie z 23 września 2015 r., stanowiącym odpowiedź 
na zalecenia pokontrolne Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii 
poinformował Ministra Zdrowia o wprowadzeniu działań naprawczych polegających m. in. 
na omówieniu z lekarzami realizującymi świadczenia w oddziale i poradni ginekologiczno-
położniczej standardów opieki przedporodowej, porodu, połogu i opieki nad noworodkiem; 
zaleceniu wprowadzenia planu porodu u ciężarnej powyżej 22 tygodnia ciąży i jego 
modyfikacji w zależności od stanu zdrowia ciężarnej w trakcie porodu oraz bezwzględnej 
konieczności omawiania z rodzącą tego planu i jego modyfikacji, a także dołączania planu 
porodu do dokumentacji medycznej pacjentki, a w przypadku jego braku lub braku 
możliwości jego omówienia, odnotowywania tego faktu w dokumentacji. 
Z odpowiedzi ankietowanych pacjentek wynikało m. in., że 46,5% z nich miało sporządzony 
przez lekarza lub położną plan porodu, a 39,5% dostarczyło ten plan do szpitala, w którym 
odbywał się poród. 

[dowód: akta kontroli str. 75-76, 812-825] 
Z zapisów w analizowanych dokumentacjach medycznych pacjentek wynikało, 
że świadczenia zdrowotne wykonywane były przez personel medyczny wymieniony 
w umowie z NFZ oraz w stosownych do tej umowy aneksach. 

W latach 2013-2015 (III kwartał) w Oddziale Położniczym SP ZOZ w Krotoszynie nie było 
stosowane znieczulenie zewnątrzoponowe (dolędźwiowe) przy porodach drogami natury.  
Ordynator oddziału położniczo-ginekologicznego wyjaśnił, że znieczulenie to nie jest 
dostępne z uwagi na brak anestezjologów, którzy muszą być obecni przy tym znieczuleniu. 

[dowód: akta kontroli str. 565]  
 
Do znieczuleń podczas porodu fizjologicznego 32 pacjentkom podano entonox. 
Zastosowanie tego znieczulenia potwierdziło 61,4% ankietowanych pacjentek, przy czym 
ten sam odsetek ankietowanych pacjentek wskazał na brak możliwości wyboru rodzaju 
znieczulenia. 
W żadnej z analizowanych dokumentacji medycznych pacjentek nie odnotowano 
zastosowania niefarmakologicznych metod znieczulenia. 

[dowód: akta kontroli str. 524, 812-825] 
Z wyjaśnień złożonych przez Ordynatora oddziału położniczo-ginekologicznego, Położną 
oddziałową oraz położną wynikało, że spośród niefarmakologicznych metod zwalczania 
bólu stosowane są masaż kręgosłupa, pomoc w przyjmowaniu przez rodzącą dogodnej 
dla niej pozycji ciała, zachęcanie do aktywności oraz korzystania z prysznica. 
Położna oddziałowa stwierdziła ponadto, że brak możliwości korzystania przez pacjentki 
z wyposażenia ułatwiającego poród oraz innych, takich jak wanna, niefarmakologicznych 
metod zwalczania bólu wynika z ograniczeń lokalowych oddziału położniczego.  

[dowód akta kontroli str. 564-573] 
 
Analiza dokumentacji medycznej 50 noworodków urodzonych fizjologicznie wykazała, 
że karmione były one przez matki piersią. Oddział położniczy SP ZOZ w Krotoszynie 
nie dysponował laktatorami do odciągania mleka matek. W związku z tym mleko to nie było 
odciągane i przechowywane. 88,6% ankietowanych pacjentek wskazało, że w szpitalu 
nie podawano ich dzieciom mleka z proszku. Problemów z pierwszym karmieniem dziecka 
piersią nie miało 58,6% ankietowanych kobiet, a 78,6 % z nich wskazało, że personel 
szpitala poinstruował jak prawidłowo należy przystawić dziecko do piersi.  
Z ewidencji prowadzonej w oddziale noworodkowym SP ZOZ w Krotoszynie wynikało, 
że w latach 2013-2014 w szpitalu urodzonych zostało odpowiednio 656 i 657 noworodków, 
z czego sztucznie karmione były odpowiednio siedem i cztery noworodki. W okresie tym 
odpowiednio trzy i cztery noworodki oprócz karmienia piersią przez matki dokarmiane były 
także mlekiem z proszku.  

[dowód akta kontroli str. 524, 574-673, 812-825] 
Z analizowanej dokumentacji medycznej 50 pacjentek, które urodziły dziecko w drodze 
cięcia cesarskiego wynikało, że u 38 zabieg ten był zaplanowany. Powodem zastosowania 
tego zabiegu w 19 przypadkach był stan po cięciu cesarskim; w czterech przypadkach – 
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nadciśnienie indukowane ciążą; w dwóch przypadkach – stan po zapłodnieniu in vitro; 
w dwóch przypadkach miednicowe lub stópkowe położenie płodu. W pozostałych dziewięciu 
przypadkach w dokumentacji, jako przyczyny zastosowania zabiegu cięcia cesarskiego 
wskazano: małowodzie, hypotrofię płodu, makrosomię płodu, nerwicę sytuacyjną, stan 
po poronieniu, rozległe obrażenia dróg rodnych po porodzie fizjologicznym oraz 
niewspółmierność matczyno-płodową. 
Niezaplanowany zabieg cięcia cesarskiego wykonany został u 12 pacjentek. Powodem był 
przede wszystkim brak postępu porodu w I lub II okresie oraz zagrożenie życia płodu 
na podstawie wskazań zapisu KTG.  
Dziewięć ankietowanych pacjentek (34,6% ogółu) potwierdziło, że poród w drodze 
cesarskiego cięcia odbył się na ich życzenie.  

[dowód: akta kontroli str. 676-778] 
Odnośnie występujących problemów i barier w stosowaniu standardów opieki 
okołoporodowej, Dyrektor SP ZOZ w Krotoszynie stwierdził: „Moim zdaniem w naszym kraju 
fachowy personel pionu położniczo-ginekologicznego znajduje się pod nieustanną presją 
medialną, roszczeń cywilno-prawnych, odpowiedzialności zawodowej, służbowej i karnej. 
Nie sprzyja to liberalizacji zasad nadzoru np. nad przebiegiem porodu, szerokim 
wprowadzaniem innowacji i metod uważanych, może niesłusznie, za jeszcze 
niesprawdzone i potęgujące ryzyko. W ok. 40% porodów początkowo ocenianych jako 
fizjologiczne nastąpić może konwersja w przebieg nieprawidłowy, stąd wynika 
konserwatyzm podejścia do standardów rewolucjonizujących dotychczasową praktykę, 
napięcie towarzyszące codziennej pracy, nadmiernie być może wzmożona czujność. 
Dołączają do tego skutki luki pokoleniowej, dotyczące zarówno kadry lekarskiej 
jak i położnych. Wciąż niejasny jest również prawnie sformalizowany podział kompetencji 
i odpowiedzialności wśród personelu medycznego. Jednocześnie istnieje dualizm 
w zakresie filozofii porodu naturalnego na poziomie prawodawstwa. Dozwala się na bardzo 
agresywną ingerencję w przebieg porodu fizjologicznego w celu zniesienia bólu w jego 
trakcie. Zastosowanie znieczulenia zewnątrz oponowego jest poważną i obarczoną 
ryzykiem interwencja medyczną. Nie zostało określone czy anestezjolog ma być obecny 
w trakcie całego porodu i decydować o kolejnych dawkach podawanego leku, czy po dawce 
próbnej odpowiedzialność za kolejne dawki przejmuje położnik czy położna, a anestezjolog 
może przejść do innych znieczuleń, np. do cięcia cesarskiego u innej pacjentki czy do 
zabiegu ginekologicznego, czy musi to być „dwójkowicz”, czy może być z I stopniem 
specjalizacji (wolno mu realizować pozostałe znieczulenia i dyżurować), czy może „założyć” 
kolejne znieczulenia kolejnym pacjentkom, czy kolejne dawki zlecone przez lekarza ma 
podawać pielęgniarka anestezjologiczna czy położna (…). Nie brak anestezjologów jest 
barierą w powszechnym stosowaniu tej techniki, lecz brak praktycznego doświadczenia 
całych zespołów ludzkich i brak precyzyjnych regulacji. Czy wreszcie skromne dodatkowe 
środki w wycenie rzeczywiście pokrywają koszty materiałowe i kompensują ogólny wzrost 
ryzyka. Zmiana zachowań i przełamanie stereotypów podejścia do określonych zagadnień 
wymaga ewolucji postaw, szeroko zakrojonych szkoleń kierunkowych realizowanych 
w przodujących ośrodkach akademickich i wojewódzkich, wewnątrzśrodowiskowej dyskusji, 
certyfikacji umiejętności i precyzyjnych uregulowań prawnych….” 

[dowód: akta kontroli str. 827, 833] 
    
2.2. Z informacji uzyskanych od burmistrzów i wójtów z terenu powiatu krotoszyńskiego 
wynikało, że na terenach tych gmin nie funkcjonowały szkoły rodzenia. Jedyna szkoła 
rodzenia funkcjonowała przy SP ZOZ w Krotoszynie. 
Z odpowiedzi udzielonych przez ankietowane pacjentki wynikało, że do szkoły rodzenia 
nie chodziło 81,4% z nich. 

[dowód: akta kontroli str. 263-268, 817-825] 
Podczas oględzin oddziału położniczego nie stwierdzono obecności reklam oraz ofert 
zakupu produktów lub usług związanych z opieką nad noworodkiem.   
Na fakt zetknięcia się w trakcie pobytu w szpitalu z takimi reklamami lub ofertami wskazało 
82,9% ankietowanych. 
Z wyjaśnień Ordynatora Oddziału Położniczo-Ginekologicznego SP ZOZ w Krotoszynie 
wynikało, że w oddziale położniczym nie jest prowadzona działalność marketingowa 
skierowana do pacjentek. 
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W okresie objętym kontrolą SP ZOZ w Krotoszynie nie zawarł umów z firmami handlującymi 
produktami związanymi z opieką nad noworodkiem oraz nie uzyskiwał korzyści z ww. tytułu. 

[dowód: akta kontroli str. 521-523, 545-568] 
 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:  

1. Pomimo wejścia w życie w październiku 2012 r. standardów opieki okołoporodowej 
nakazujących włączanie planów porodów do dokumentacji medycznej, w 41 
na 50 badanych dokumentacji pacjentek brak było tych planów lub adnotacji 
o niedostarczeniu tego dokumentu przez pacjentki, co w ocenie NIK świadczy 
o braku należytej staranności w dokumentowaniu tego etapu postępowania. 
Ordynator oddziału położniczo-ginekologicznego SP ZOZ w Krotoszynie wyjaśnił, 
że plany porodów są stosunkowo nową rzeczą i dotychczas nie było wiadomo, 
kto ma ten plan sporządzić oraz czy powinien zostać włączony do dokumentacji 
medycznej. Obecnie postępowanie w tym zakresie jest zgodne ze standardami. 

[dowód: akta kontroli str. 568] 

2. Standardy opieki okołoporodowej nakazują ograniczenie do niezbędnego minimum 
interwencji medycznych polegających na stymulacji czynności skurczowej oraz 
nacięciu krocza. Tymczasem żaden spośród 50 porodów objętych analizą 
nie odbył się przynajmniej bez jednej z takich interwencji (42 pacjentkom nacięto 
krocze, a 12 podano oxytocynę). 
Stosowanie we wszystkich analizowanych porodach interwencji medycznych 
polegających na stymulacji czynności skurczowej i nacięciu krocza Ordynator 
oddziału położniczo-ginekologicznego tłumaczył następująco: „Nacięcie krocza 
w mojej ocenie służy ochronie główki płodu oraz zapobiega pęknięciom zwieracza 
odbytu. Zmniejsza możliwość wystąpienia w przyszłości wypadania narządu 
rodnego u pacjentki. Oksytocynę stosujemy w celu nasilenia i normalizowania 
czynności skurczowej, ale w małych dawkach w pompie infuzyjnej ściśle 
dozowanej. Nie ma w związku z tym negatywnych skutków przedawkowania, 
tak jak to było w przypadku podawania oksytocyny w kroplówkach.” 
Dyrektor SP ZOZ w Krotoszynie odnośnie występujących interwencji medycznych 
przy każdym porodzie fizjologicznym stwierdził: „Wskazania do ingerencji 
medycznej polegającej na nacięciu krocza i podaniu oxytocyny wynikają wyłącznie 
z indywidualnej oceny położniczej przez fachowy personel prowadzący poród, 
ponoszący odpowiedzialność za skutki podejmowanych decyzji. Nacięcie krocza 
jest zabiegiem ułatwiającym przerzynanie się główki w kanale rodnym w końcowej 
fazie II okresu porodu i chroni rodzącą przed pęknięciem krocza III i IV stopnia 
będącym poważnym, w kontekście potencjalnych skutków, powikłaniem.”  

[dowód: akta kontroli str. 567, 826, 832] 

NIK zwraca jednak uwagę, że wskazane przez Ordynatora oddziału położniczo-
ginekologicznego oraz Dyrektora SP ZOZ w Krotoszynie medyczne przyczyny 
interwencji w naturalny proces porodu nie zostały odnotowane w analizowanych 
dokumentacjach medycznych. 

W Oddziale położniczym SP ZOZ w Krotoszynie w kontrolowanym okresie 
nie przestrzegano w pełni obowiązującego standardu opieki okołoporodowej, 
polegającego na zapewnieniu, bezpośrednio po urodzeniu, nieprzerwanego, 
trwającego, co najmniej dwie godziny kontaktu matki z noworodkiem „skóra 
do skóry”. Pomimo przeszło trzyletniego okresu obowiązywania standardów opieki 
okołoporodowej Ordynator oddziału położniczo-ginekologicznego oraz Dyrektor SP 
ZOZ w Krotoszynie nie zaktualizowali wewnętrznej procedury postępowania 
poprzez określenie w niej czasu trwania zalecanego, opisanego wyżej kontaktu 
matki z noworodkiem oraz odnotowywania tego faktu w dokumentacji medycznej. 
Z wyjaśnień Ordynatora oddziału położniczo-ginekologicznego i położnych 
wynikało, że postępowanie w tym zakresie jest zgodne z obowiązującą procedurą, 

Ustalone 
nieprawidłowości  
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a trwający kilka minut kontakt matki z dzieckiem bezpośrednio po urodzeniu 
odnotowywany jest w Książeczce zdrowia dziecka.  
Ordynator oddziału położniczo-ginekologicznego SP ZOZ w Krotoszynie wyjaśnił, 
że taki sposób postępowania wynika z ostrożności, tj. zapewnienia noworodkowi 
bezpieczeństwa w okresie, kiedy u matki podczas dwugodzinnej obserwacji na sali 
porodowej może wystąpić krwawienie, zasłabnięcie, utrata przytomności 
lub nieprawidłowa ocena sytuacji przez matkę będącą pod działaniem środków 
znieczulających i przeciwbólowych. 
NIK dostrzegając, że wskazane przez Ordynatora przyczyny odstępowania 
od obowiązującego standardu opieki okołoporodowej, o ile zagrażają życiu 
lub zdrowiu matki i noworodka, stanowią uzasadnienie dla przerwania 
bezpośredniego kontaktu matki z dzieckiem wskazuje jednak, że powinny być one 
każdorazowo odnotowane w dokumentacji medycznej. 

Dyrektor SP ZOZ odnośnie braku aktualizacji obowiązującej procedury, poprzez 
zapisanie w niej wymogu zapewnienia noworodkowi, bezpośrednio po urodzeniu, 
nieprzerwanego, trwającego, co najmniej dwie godziny kontaktu z matką „skóra 
do skóry”, wyjaśnił: „Ze strony personelu oddziału położniczego nie występują 
żadne utrudnienia w kontakcie matki i noworodka „skóra do skóry” przez dwie 
godziny bezpośrednio po porodzie. Czas przebywania noworodka z matką zależy 
od decyzji matki oraz personelu oddziału noworodkowego.” 

[dowód: akta kontroli str. 826, 832] 

NIK zwraca jednak uwagę na to, że na zbyt krótki, w świetle wskazanego wyżej 
standardu opieki okołoporodowej, czas trwania kontaktu matki z dzieckiem „skóra 
do skóry” wskazują wyniki ankiet (61,4% ankietowanych pacjentek potwierdziło 
trwający mniej niż 30 minut pierwszy kontakt z dzieckiem bezpośrednio 
po urodzeniu). 

[dowód akta kontroli str. 816, 823]    
3. Stosowana w SP ZOZ w Krotoszynie praktyka uzyskiwania od pacjentek tzw. 

„zgody ogólnej” w brzmieniu „Wyrażam zgodę na przyjęcie do szpitala, badania 
diagnostyczne, proponowane leczenie i zabiegi wraz ze wszystkimi jego 
następstwami” (zamieszczana w dokumentacji zatytułowanej „Historia choroby”), 
nie zapewniała pełnego respektowania praw tych pacjentek do świadomego 
udziału w podejmowaniu decyzji związanych z porodem. Wynikało to 
z niewyszczególnienia w tym oświadczeniu tak istotnych zabiegów jak nacięcie 
krocza, założenie wkłucia do żyły obwodowej czy podanie znieczulenia. 
Potwierdzają to wyniki ankiet. W 79,5% udzielonych odpowiedzi pacjentki 
potwierdziły bowiem, że osoba prowadząca poród w szpitalu nie pytała o pisemną 
zgodę na nacięcie krocza, a 70,5% pacjentek odpowiedziało, że przed 
wykonaniem tego zabiegu nie pytano ich o zgodę. W 75% udzielonych odpowiedzi 
pacjentki potwierdziły, że osoba prowadząca poród w szpitalu nie pytała o pisemną 
zgodę na podanie znieczulenia. 

[dowód: akta kontroli str. 812-818]  

NIK zwraca uwagę na stale rosnący odsetek cięć cesarskich wykonanych w oddziale 
położniczym SP ZOZ w Krotoszynie w latach 2010-2014. Odsetek ten wzrósł z 26,7% 
w roku 2010 do 41,2% w roku 2014 i znacznie przekroczył zalecany (od 10% do 15%) przez 
Światową Organizację Zdrowia.  
Odnośnie wysokiego (przekraczającego zalecane 15%) odsetka cięć cesarskich Ordynator 
oddziału położniczo-ginekologicznego SP ZOZ w Krotoszynie stwierdził, że przyczyną tego 
zjawiska jest ostrożność oraz unikanie ryzyka niepowodzenia porodu siłami natury 
w sytuacji wzrostu liczby pozwów przeciwko szpitalom w związku z niezastosowaniem tego 
zabiegu.  
Dyrektor SP ZOZ w Krotoszynie odnośnie przyczyn występującego w SP ZOZ 
w Krotoszynie wysokiego odsetka porodów rozwiązanych cięciem cesarskim, stwierdził: 
„Wskazania do cięcia cesarskiego są szczegółowo analizowane przed podjęciem decyzji 
o zabiegu operacyjnym. Odsetek cięć cesarskich w naszym oddziale położniczo-
ginekologicznym nie odbiega od średniej krajowej, dla oddziałów położniczych pierwszego 

Uwagi dotyczące 
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stopnia referencyjności. Corocznie, sprawozdanie z działalności położniczej, 
ze szczególnym uwzględnieniem wskazań do cięć cesarskich, przekazywane jest do 
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii, sprawującego nadzór 
merytoryczny nad oddziałami położniczymi w województwie i omawiającego z ordynatorami 
tych oddziałów kluczowe zagadnienia. 

[dowód: akta kontroli str. 564-568, 826-856] 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
przestrzeganie w oddziale położniczym SP ZOZ w Krotoszynie standardów opieki 
okołoporodowej i praw pacjenta. 
 

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 Kontroli10, wnosi o podjęcie działań zmierzających do:  

1) dostosowania stosowanych w oddziale położniczym procedur postępowania 
do  wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie 
standardów opieki okołoporodowej, 

2) pełnego dokumentowania wszystkich uzasadnionych wskazań medycznych 
do ingerencji w naturalny proces porodu, 

3) zapewnienia w oddziale położniczym dostępności do lekarzy położników 
i anestezjologów w wymiarze godzinowym określonym w umowie z NFZ, 

wprowadzenia w oddziale położniczym rozwiązań organizacyjnych zapewniającym 
pacjentkom respektowanie ich prawa do poszanowania intymności oraz świadomego 
udziału w podejmowaniu decyzji związanych z ingerencjami personelu medycznego w 
naturalny proces porodu 

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 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 22 stycznia 2016 r. 

  
  

 

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