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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 Szczecinie1. 

Kontroler Danuta Laskowska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 97332  z dnia 18.09.2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1–2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie 2, ul. T. Chałubińskiego 7, 
75-581 Koszalin. 

 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Andrzej Kondaszewski, dyrektor Szpitala od 1 września 2009 r.  
(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności. 
Oddział położniczo-ginekologiczny Szpitala3 w latach 2013-20154 był przygotowany  
i udzielał świadczeń zdrowotnych pacjentkom w zakresie opieki okołoporodowej. 
Oddział był wyposażony w aparaturę i sprzęt medyczny wymagane dla III poziomu 
referencyjności. Sale porodowe w standardzie korespondencyjnym i sale dla matki  
z dzieckiem spełniały kryteria w zakresie monitorowania stanu położnicy  
i noworodka. Personel Oddziału posiadał wymagane kwalifikacje medyczne i staż 
pracy. Świadczenia medyczne realizowane były przez osoby objęte umowami  
z Narodowym Funduszem Zdrowia5. Pacjentkom zapewniono godne warunki 
pobytu, poszanowanie ich prawa do intymności oraz możliwość korzystania  
z pomocy psychologa. Świadczenia zdrowotne objęte umową z NFZ były udzielane 
nieodpłatnie pacjentkom ubezpieczonym.  
NIK zwraca uwagę na wykonywanie zabiegów cięć cesarskich w ilościach 
przekraczających wskaźnik zalecany przez Światową Organizację Zdrowia6.  

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły: 

- niezapewnienia w oddziale położniczym III poziomu referencyjności, wyodrębnionej 
opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia przez 3 lekarzy,  

- niezapewnienia pełnego zakresu badań wymaganych dla III poziomu referencyjności 
oraz niepełnego dokumentowania wykonanych procedur, objętych standardami opieki 
okołoporodowej, wprowadzonymi przez Ministra Zdrowia, 

- braku szkoleń lekarzy i położnych w zakresie stosowania standardów opieki okołopo-
rodowej, w tym udziału w kursach doskonalących na II poziome laktacji. 

 

                                                      
1 Zwana dalej NIK.  
2 Zwany dalej Szpital. 
3 Dalej również Oddział 
4 Do 30 września 2015 r. 
5 Narodowy Fundusz Zdrowia, dalej NFZ. 
6 Zwany dalej WHO. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego. 
 
1. Przygotowanie oddziału położniczego do udzielania świadczeń 
zdrowotnych.  

1.1. Dane organizacyjne. 

Regulamin organizacyjny Szpitala, zatwierdzony uchwałą Nr 5/2012 Rady 
Społecznej z 24.11.2012 r. określał, że świadczenia zdrowotne z zakresu 
położnictwa udzielane były w oddziale położniczo-ginekologicznym (III poziom 
referencyjności), w skład którego wchodziły: 
- całodobowa izba przyjęć, 
- pododdział ginekologii z blokiem operacyjnym, 
- pododdział położniczy z blokiem porodowo-operacyjnym, 
- pododdział patologii ciąży, 
- pracownia USG. 

(dowód: akta kontroli str. 4-30) 

Z zapisu zawartego w § 4 statutu Szpitala, obowiązującego od 19.08.2015 r. wynikało, 
że obszar działania obejmuje województwo zachodniopomorskie. 

(dowód: akta kontroli str. 31-40 ) 

Od 2009 r. Szpital uczestniczy w programie edukacji poporodowej „Szkoła matek  
i ojców - Razem łatwiej” oraz posiada certyfikat zarządzania jakoscią ISO 
9001:2009, ważny do 18.12.2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 41-42) 

Z informacji uzyskanych od Starosty Koszalińskiego i Prezydenta Miasta Koszalina 
wynikało, że na terenie miasta na prawach powiatu funkcjonowały 2 szkoły rodzenia 
„Akademia bociana” i „Szczęśliwa rodzina”. Obie zlokalizowane były na terenie 
miasta Koszalin i funkcjonowały jako niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej.  
W latach 2013-2015, w ramach zadań własnych gminy, określonych w art. 7 pkt  
5 i 16 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym7, Miasto Koszalin nie 
realizowało programów zdrowotnych w zakresie polityki prorodzinnej, polegającej na 
organizowaniu szkół rodzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 43-45) 

Z przeprowadzonych, w trakcie kontroli NIK, badań ankietowych 200 wybranych 
losowo pacjentek, które urodziły dziecko w badanym okresie w sposób fizjologiczny8 
i 100, które urodziły w wyniku cesarskiego cięcia9 wynikało, że  63,8% kobiet 
(zwrócono 58 ankiet - p.f.) i 76,7% kobiet (zwrócono 30 ankiet - c.c.) nie 
uczęszczało do szkoły rodzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 584-595) 
 
1.2. Działalność oddziału położniczego w latach 2013 - 2015.  
 
1.2.1. W latach 2013-2015 (30.09) na Oddział położniczy10 przyjęto odpowiednio 
2.523, 2.625 i 2.096 kobiet. W porównaniu do lat poprzednich (2010-2012), liczba 
przyjęć na Oddział nie ulegała większym zmianom (odpowiednio 2.522, 2.661, 2.616 
kobiet).  

                                                      
7 Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 j.t. 
8 Poród fizjologiczny, dalej również p.f. 
9 Dalej również c.c. 
10 Pododdział położniczy i pododdział patologii ciąży – zwany dalej również oddziałem położniczym. 

Opis stanu 

faktycznego 

Opis stanu 

faktycznego 
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W 2013 r. w pododdziale położniczym przyjęto ogółem 1.557 porodów, z tego 
900 p.f., 629 c.c. i 28 porodów z wykorzystaniem kleszczy. W tym czasie urodziło 
się 1.575 noworodków żywych i 15 martwych. 
W 2014 r. przyjęto 1.589 porodów, z tego 873 p.f., 689 c.c. i 27 z użyciem kleszczy. 
Urodzonych zostało 1.620 noworodków żywych i 3 martwe. 
Do września 2015 r. przyjęto ogółem 1.190 porodów, z tego 718 p. f., 452 c.c. i 20 
zakończonych z wykorzystaniem kleszczy. Urodziło się 1.210 noworodków żywych  
i 4 martwe. 
W latach 2010-2015 (30.09) nie było zgonów kobiet związanych z porodem; 
1 poród w 2010 r. i 1 w 2011 r. zakończony został z użyciem vacuum. 
Liczba porodów zakończonych z wykorzystaniem kleszczy w latach 2013-2015 
(wrzesień), w porównaniu do lat poprzednich, wykazywała tendencje spadkowe  
(w 2010 r. - 49 porodów, w 2011 r. - 45 porodów). 
W latach 2010-2015 (30.09) liczba porodów rodzinnych, w stosunku do ogółu 
porodów, stanowiła kolejno 15,0%, 19,7%, 41,9%, 54,9%, 55,0% i 65,0%. 
W okresie objętym kontrolą liczba stanowisk porodowych pododdziału położniczego 
nie ulegała zmianom i wynosiła 4, w tym 2 przeznaczone do porodów rodzinnych. 
Wydzielone zostały 2 sale operacyjne do cięć cesarskich. 

(dowód: akta kontroli str. 46) 

Szpital, posiadający oddział położniczy z III poziomem referencyjności, nie prowadził 
ewidencji porodów w rozbiciu na poszczególne poziomy referencyjności. 
Kwalifikował porody na podstawie wyznaczonej grupy świadczeń, przyjętych do 
refundacji przez NFZ i tylko do porodów ogółem, bez podziału na p.f. i c.c. 
Na podstawie grup porodów, rozliczanych przez NFZ, stwierdzono, że: 
- w 2013 r. z ogółu 1.557 porodów, 1.378 (88,5%) zaliczonych zostało do I poziomu 

referencyjności (poziom podstawowy N01), w tym 520 porodów zakończonych c.c., 
156 porodów (10,0%) do II poziomu referencyjności (N02 poród mnogi lub 
przedwczesny i N03 patologia ciąży lub płodu z porodem > 5 dni) oraz 23 porody 
(1,5%) do III poziomu referencyjności (N09 ciężka patologia ciąży > 6 dni i N11 - 
ciężka patologia ciąży > 10 dni), 

- w 2014 r. z ogółu 1.589 porodów, 1.409 (88,7%) zaliczonych zostało do  
I poziomu referencyjności, w tym 610 porodów zakończonych c.c., 143 porody 
(9,0%) do II poziomu referencyjności oraz 37 porody (2,3%) do III poziomu 
referencyjności, 

- w 2015 r. (wrzesień) z ogółu 1.190 porodów 1.051, tj. 88,3% zaliczonych zostało 
do I poziomu referencyjności, w tym 423 porody c.c.,105 porodów, tj. 8,8% do II 
poziomu referencyjności oraz 34 porody, tj. 2,9% do III poziomu referencyjności . 

(dowód: akta kontroli str. 46-51) 

Szpital nie prowadził ewidencji pacjentek przywożonych do oddziału położniczego 
ze szpitali o niższym poziomie referencyjności. Dla celów kontroli wyliczona została 
przez dział rozliczeń i statystyki medycznej Szpitala (na podstawie miejsca 
zamieszkania pacjentki oraz rozpoznania powodu przyjęcia do szpitala) liczba 
pacjentek przyjętych z innych szpitali. Na oddział położniczy z innych szpitali  
w 2013 r. przyjęto 52 pacjentki, w 2014 r. - 60, a w 2015 r. (wrzesień) 66. W tym 
samym okresie, z powodu braku miejsca na oddziale położniczym, odesłano do 
innych szpitali rejonowych odpowiednio 21, 29 i 18 pacjentek  

(dowód: akta kontroli str. 46) 

Szpital nie prowadził ewidencji pacjentek, które przekazywane były do oddziału 
położniczego (III poziom referencyjności) ze szpitali o niższym stopniu 
referencyjności. Kierownik działu rozliczeń i statystyki medycznej Szpitala Grzegorz 
Olszak poinformował, że (-) tryby przyjęcia pacjentek w Szpitalu rejestrowany  
w dokumentacji wynika z zarządzenia MZ w sprawie zakresu niezbędnych informacji 
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gromadzonych przez świadczeniodawcę i jest zgodny ze stanem faktycznym - 
pacjentka posiada skierowanie do szpitala (pomimo iż wcześniej była leczona  
w innym ośrodku) i tak jest rejestrowana przy przyjęciu. 

(dowód: akta kontroli str. 46) 

Szpital nie opracował procedur, zasad przyjmowania pacjentek do oddziału 
położniczego III poziomu referencyjności, ze szpitali o niższym poziomie 
referencyjności. Koordynator oddziału położniczego wyjaśnił, że pacjentki do porodu 
przyjmowane są na oddział w miarę posiadanych miejsc (oddział 18 łóżkowy) pełni 
również rolę szpitala miejskiego. 

(dowód: akta kontroli str. 144) 

1.2.2. W latach 2013-2015 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie 
przeprowadził 5 kontroli na oddziale położniczym, w tym 2 kontrole dotyczące 
przestrzegania przepisów określających wymagania lokalowe, higieniczne  
i zdrowotne - nie stwierdzając nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 52-54) 

W 2013 r. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przeprowa-
dziło kontrolę w oddziale położniczym w zakresie realizacji szkolenia specjalistycznego 
w dziedzinie położnictwo i ginekologia. W wyniku kontroli wskazano na potrzebę 
systematycznego dokumentowania poszczególnych form specjalizacji i dyżurów 
lekarskich oraz zalecono przekształcenie komisji sprawującej nadzór nad kształceniem 
podyplomowym lekarzy, uwzględniając aktualne przepisy. 

(dowód: akta kontroli str. 55-59)  

Dyrektor Szpitala w dniu 29.07.2013 r poinformował Centrum, że dokumentacja 
szkoleniowa została uzupełniona oraz zobowiązano aplikantów do systematycznego 
jej prowadzenia i uzupełnienia. Działalność dydaktyczna, powołanej zarządzeniem 
dyrektora Szpitala komisji ds. kształcenia podyplomowego lekarzy, rozszerzona 
została o aktualnie obowiązujące w tym zakresie przepisy. 

(dowód: akta kontroli str. 60) 

W 2014 r. Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia  
w Szczecinie11 przeprowadził 2 kontrole oddziału położniczo-ginekologicznego: 
- kontrolę doraźną skargową w dniach 19-26.03.2014 r. w zakresie realizacji umów 

zawartych przez Szpital w 2013 r. i 2014 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowot-
nej w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresach: położnictwo i ginekologia-hospitali-
zacja III poziom referencyjności (kod 403445006002) oraz położnictwo i gineko-
logia-hospitalizacja III poziom referencyjności - N01, N02, N03, N09, N11, N20. 

  Na podstawie ustaleń zawartych w protokole kontroli, w dniu 10.04.2014 r. ZOW 
NFZ skierował do dyrektora Szpitala wystąpienie pokontrolne, w którym wykazane 
zostały nieprawidłowości dotyczące niespełnienia w całym okresie kontrolowanym 
warunków określonych dla położnictwa i ginekologii III poziomu referencyjności, tj. 
braku bieżącej aktualizacji danych w załączniku Harmonogram - Zasoby, 
wyodrębnionej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - trzech lekarzy oraz 
dostępności wykonania znieczulenia śródporodowego. Wskazano, że powyższe 
zalecenie należy zrealizować niezwłocznie pod rygorem obniżenia poziomu 
referencyjności oddziału. 

(dowód: akta kontroli str. 61-73) 

Dyrektor Szpitala 18.04.2014 r. poinformował NFZ, że wyodrębniono opiekę 
lekarską we wszystkie dni tygodnia - trzech lekarzy, zapewniono dostępność do 
wykonania znieczulenia śródporodowego oraz zaktualizowano dane w załączniku do 
umowy Harmonogram-Zasoby.                                       (dowód: akta kontroli str. 74) 

                                                      
11 ZOW NFZ. 
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- kontrolę kompleksową w dniach 23.06-16.07.2014 r. (zleconą przez Centralę NFZ) 
w zakresie realizacji umowy zawartej na 2014 r. o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej przez pion położniczo-ginekologiczny (zakres jw.) oraz przez pion 
neonatologii – hospitalizacja III poziom referencyjności (kod 403442106002)  
i hospitalizacji III poziom referencyjności – N20, N21, N22, N23, N24, N25. 

(dowód: akta kontroli str. 75-83) 

W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 14.08.2014 r., skierowanym do dyrektora, 
oceniono negatywnie działalność Szpitala, w kontrolowanym zakresie.  
Wskazano na brak bieżącej aktualizacji danych dotyczącego wykazu osób 
udzielających świadczeń w oddziale położniczo-ginekologiczny i neonatologicznym, 
niezapewnienie przez dyrekcję szpitala, wykonania badań dla oddziału położniczo-
ginekologicznego, tj. diagnostyki prenatalnej oraz dostępu do badań fetoskopii, nie 
zapewnienia wyodrębnionej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia przez trzech 
lekarzy oraz dostępności wykonania znieczulenia śródporodowego. W oddziale 
neonatologii III poziomu referencyjności nie zapewniono respiratora na każde 
stanowisko intensywnej terapii noworodka w miejscu udzielania świadczeń. Opiekę 
nad noworodkiem wymagającym respiratora sprawował specjalista anestezjologii 
i intensywnej terapii w Oddziale Opieki Intensywnej Terapii Dziecięcej i Neonatolo-
gicznej. Poinformowano, że złożony został wniosek do dyrektora ZOW NFZ  
o obniżenie poziomu referencyjności dla oddziału położniczego-ginekologicznego  
i neonatologicznego oraz, że sumaryczna kwota kary umownej z powodu uchybień  
w realizacji umowy wynosi 25.535,54 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 84-89) 

W dniu 11.09.2014 r. dyrektor Szpitala poinformowała dyrektora ZOW NFZ, że 
Szpital podjął działania w celu dostosowania oddziału położniczo–ginekologicznego 
i neonatologicznego do wymagań stawianych dla III poziomu referencyjności.  
W związku z powyższym wnosi o kontynuowanie współpracy z ZOW NFZ na 
dotychczasowych zasadach, tj. III poziomu referencyjności. 

(dowód: akta kontroli str. 90-96) 

Kara umowna w została przez Szpital wpłacona na konto ZOW NFZ w dniu 
19.09.2014 r.                                                              (dowód: akta kontroli str. 97-98) 

W okresie od 6 lutego do 30 maja 2014 r. konsultant wojewódzki w dziedzinie 
położnictwa i ginekologii oraz konsultant w dziedzinie neonatologii przeprowadzili 
kontrolę oddziału położniczo–ginekologicznego i neonatologicznego w zakresie 
następujących zagadnień: 
- oceny postępowania przedporodowego oraz w trakcie porodu dzieci urodzonych  

z wynikiem 4 i poniżej w skali Apgar, 
- przypadków zgonów okołoporodowych, uwzględniając odpowiednio sposób przepro-

wadzenia oceny czynników ryzyka identyfikowanych przed porodem oraz  
w trakcie porodu, 

- wskazań do rozwiązania porodu cięciem cesarskim oraz rozwiązania ciąży przy pomo-
cy kleszczy, vacuum i pomocy ręcznej. 

W wystąpieniu pokontrolnym do dyrektora Szpitala z 13.07.2015 r. zalecono: 
- dołączanie do dokumentacji medycznej planu opieki przedporodowej i planu porodu 

oraz omawianie porodu, zgodnie z przepisami dotyczącymi standardów, 
- zobowiązania osób sprawujących opiekę nad rodzącą do określania i aktualizowania 

oceny stanu położniczego w oparciu o badanie położnicze; wyniki identyfikacji 
czynników ryzyka oraz dokonane w porozumieniu z ciężarną ustalenia należy 
każdorazowo odnotowywać w dokumentacji medycznej, 
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- w sytuacji wystąpienia zgonu okołoporodowego, wykonywanie badania patomorfolo-
gicznego u zmarłego noworodka zawsze, kiedy nieznana jest dokładna przyczyna 
zgonu. 

(dowód: akta kontroli str. 99-104) 

W dniu 28.07.2015 r. Szpital poinformował Ministerstwo Zdrowia Departament Matki 
i Dziecka, że dla każdej ciężarnej przyjętej na oddział położniczy dołączony jest do 
dokumentacji medycznej plan opieki okołoporodowej i plan porodu, który omawiany 
jest z ciężarną i potwierdzany własnoręcznym podpisem. Podczas badania 
przedmiotowego identyfikuje się czynniki ryzyka i podejmuje odpowiednie działania, 
które odnotowuje się w dokumentacji medycznej. Nadmieniono, że nigdy nie 
odstąpiono od sekcji zwłok noworodka w przypadku zgonu okołoporodowego.  
W każdym z omawianych podczas kontroli przypadków była wykonana sekcja zwłok 
i badanie popłodu. Wyniki badań zamieszczone zostały w dokumentacji medycznej. 

(dowód: akta kontroli str. 105-106) 

Przeprowadzona w 2009 r. przez NIK kontrola P/09/166 „Sprawowania opieki nad 
matką i noworodkiem w oddziale położniczo- ginekologicznym i neonatologicznym  
w latach 2008-2009 (I półrocze)” pozytywnie oceniła działalność Szpitala  
w badanym zakresie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości. Przyjęte do realizacji  
4 wnioski pokontrolne, zostały przez Szpital zrealizowane. 
Wnioski te dotyczyły: 
- zapewnienia noworodkom przyjmowanym ze szpitali o niższym poziomie referen-

cyjności opieki specjalisty neonatologa, 
- dostosowania organizacji i wyposażenia do warunków określonych w zarządzeniu 

Prezesa NFZ 93/2008/ DSOZ z 22 października 2008 r. w sprawie określenia 
warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne, 

- podawania w ofercie przedkładanej do ZOW NFZ na świadczenie usług medycz-
nych stanu osobowego lekarzy i sprzętu medycznego, zgodnie ze stanem 
faktycznym, 

- dostosowania oddziału położniczo-ginekologicznego do wymagań określonych  
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 10 listopada 2006 r. 

(dowód: akta kontroli str. 107-112) 

Realizacja programu dostosowania Szpitala do wymagań rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r.12 została zakończona 31.12.2012 r. 

(dowód: akta kontroli str. 110) 

1.2.3. Zarządzeniem nr 138 Dyrektora Szpitala z 7.10.2015 r. (w celu dalszego 
kontynowania) wprowadzone zostało do stosowania i przestrzegania  przez 
wszystkie komórki organizacyjne opracowanie pt. „System zapobiegania  
i zwalczania zakażeń szpitalnych oraz działań zapobiegających szerzeniu się 
zakażeń i chorób zakaźnych - zbiór zasad i procedur”. 

(dowód: akta kontroli str. 113-121) 

Zgodnie z warunkami dodatkowymi, określonymi w pkt 1, 2 i 3. zarządzenia  
Nr 89/2013 DSO Prezesa NFZ z dnia 19 grudnia 2013 r. w spawie określenia warunków 
zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitale13, Szpital prowadził rejestr 
zakażeń szpitalnych, sporządzał raporty o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala 
oraz rejestry przypadków zakażeń szpitalnych z uwzględnieniem antybiotykoterapii. 

(dowód: akta kontroli str. 122-129) 

                                                      
12 w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu 

opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 31 poz.158). 
13 zwanego dalej Zarządzenie 89/2013 DSOZ Prezesa NFZ z 19 grudnia 2013 r.  
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W okresie objętym kontrolą, w oddziale położniczym nie rejestrowano ognisk 
epidemiologicznych zakażeń (patogeny alarmowe). Wystąpiły indywidualne 
przypadki zakażeń u pacjentek przebywających na oddziale położniczym: w 2013 r. 
u 2 pacjentek, w 2014 r. - 8 i w 2015 r. (wrzesień) - 3 pacjentek. Jako źródło 
zakażenia w 12 przypadkach wskazano kolonizację drobnoustrojem przewodu 
pokarmowego lub skóry pacjentki, a w 1 przypadku kolonizację drobnoustrojem 
kanału szyjki macicy. W celu wyeliminowania takich zdarzeń: wzmożony został reżim 
epidemiologiczny na oddziale, prowadzony był codzienny monitoring izolatorów 
drobnoustrojów i kart miejsca chirurgicznego, przeprowadzane zostało dochodzenie 
epidemiologiczne oraz szkolenie i instruktaż w trakcie dochodzenia. Zgodnie  
z wymogami wskazanymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. 
w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników 
alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala14, wszystkie 
przypadki ujęte zostały w raportach okresowych i rocznych przekazywanych 
Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu. 

(dowód: akta kontroli str. 130-141) 

W okresie objętym kontrolą 23 porody w 2013 r. (1,4%), 37 w 2014 r. (2,3%) i 34 
porody do września 2015 r. (2,9%) zostały wykazane w ewidencji statystycznej, jako 
wymagające interwencji w oddziale położniczym III poziomu referencyjności,  
a pozostałe15 na poziomie podstawowym N01. 
Koordynator oddziału położniczo-ginekologicznego dr n. med. Przemysław 
Kaczanowski wyjaśnił, że (-) w większości procedura N01 była weryfikowana przez 
lekarzy według obowiązującego przez NFZ grupera. Być może nie wszystkie 
rozpoznania były podawane, co skutkowało uzyskanie procedury tylko N01. 
Równocześnie nadmieniam, że Szpital Wojewódzki w Koszalinie pełni rolę Szpitala 
Miejskiego, gdyż jest jedyną placówką tego typu. 

(dowód: akta kontroli str. 142-144) 

 

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

1.3.1. W okresie objętym kontrolą, w oddziale położniczo-ginekologicznym 
świadczenia zdrowotne udzielone były przez 3 lekarzy rezydentów, 1 lekarza  
w trakcie specjalizacji oraz 9 lekarzy specjalistów z ginekologii i położnictwa, 
zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, tj. udzielających świadczeń 
zdrowotnych pod pojęciem „normalnej ordynacji” w dni robocze od 7:25 do 15:00 
oraz w formie dyżurów, wynikających z harmonogramu. Wśród 9 lekarzy, 6 
posiadało II° specjalizacji w dziedzinie położnictwa i ginekologii, 2 lekarzy tytuł dr 
nauk medycznych i 1 lekarz tytuł profesora nauk medycznych. 
W 2013 r. i 2014 r. na pełnienie dyżurów w oddziale na umowach cywilnoprawnych, 
zatrudnionych zostało 3 lekarzy, a w 2015 r. - 4 lekarzy specjalistów z ginekologii  
i położnictwa. Wszyscy lekarze w oddziale położniczo-ginekologicznym zatrudnieni 
byli na umowach cywilnoprawnych, tzw. kontraktach. 

(dowód: akta kontroli str. 145-189, 261-272) 

W dniu 1.12.2014 r. Szpital zawarł umowę cywilnoprawną z lekarzem J.D. na 
udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów. Lekarz ten nie został ujęty  
w umowie z ZOW NFZ na świadczenie usług medycznych w 2015 r. oraz nie był 
wprowadzony do Systemu Zintegrowanego Obiegi Informacji16. W okresie od 
stycznia do czerwca 2015 r. pełnił na oddziale 3 dyżury 24 godzinne. 

                                                      
14 Dz.U. Nr 294, poz.1741. 
15 W 2013 r. na 1.557 na poziomie N01 rozliczono 1.378 porodów (86.6%0, a w 20154 r. na 1.589 rozliczono 1.409 (90,5%).  
16 Zwanego dalej SZOI. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Opis stanu 

faktycznego 
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(dowód: akta kontroli str. 183-189, 204) 

Kierownik działu rozliczeń i statystyki medycznej Grzegorz Olszak wyjaśnił, że  
(-) „w dniu przekazywania do działu rozliczeń informacji o ponownym zatrudnieniu 
tego lekarza, nie było możliwe określenie w jakiej ilości godzin  pracy tygodniowo 
będzie udzielał świadczeń, gdyż zawarta została umowa na pełnienie dyżurów 
nocnych i świątecznych. Z uwagi na sporadyczną i nieprzewidywalną liczbę dyżurów 
lekarza nie było możliwości zarejestrowana pracownika w systemie SZOI”. 

(dowód: akta kontroli str. 208-211) 

1.3.2. Zgodnie z zapisem zawartym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra 
Zdrowia, lp. 39 Położnictwo i ginekologia III poziom referencyjności17 w obszarze: 
Lekarze, warunkiem realizacji świadczeń jest równoważnik co najmniej 2 etatów (nie 
dotyczy dyżurów medycznych) - specjalisty w dziedzinie położnictwa. 
W okresie objętym kontrolą, stan liczebny personelu lekarskiego zatrudnionego na 
oddziale położniczo-ginekologicznym, spełniał ww. wymagania  

(dowód: akta kontroli str. 212-217) 

Z analizy grafików dyżurów, wykazu personelu medycznego udzielającego  
świadczeń w oddziale w lipcu i sierpniu w latach 2013-2015 oraz porównania wykazu 
personelu z załącznikiem do umowy zawartej przez Szpital z ZOW NFZ wynikało, że 
Szpital spełniał warunki określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia w obszarze: 
Organizacja udzielonych świadczeń, w zakresie: 
- stałej obecności lekarza specjalisty położnictwa i ginekologii w miejscu udzielania 

świadczeń, 
- stałej obecności lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii, pod warunkiem 

zapewnienia w strukturze szpitala Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
Dorosłych (OAiIT) oraz spełnienia standardów postępowania medycznego  
o działalności leczniczej – w lokalizacji. 

(dowód: akta kontroli str. 212-229) 

Z informacji Ordynatora OAiIT wynikało, że (-) „w latach 2013-2015 w Oddziale 
zatrudnionych był 13 lekarzy na kontraktach oraz 8 lekarzy rezydentów. W czasie 
pracy normalnej ordynacji (7:25-15:00) prowadzenie znieczuleń i opieki 
przedoperacyjnej i pooperacyjnej w oddziale położnictwa i ginekologii świadczone 
było przez 2 lekarzy anestezjologów. Natomiast obsadę w godzinach dyżurowania 
(15:00-7:25) zapewniało 4 lekarzy, w tym I dyżurny zabezpieczał Oddział 
intensywnej terapii, II dyżurny anestezję i interwencje, III dyżurny wizyty 
przedoperacyjne, anestezję, transport i interwencje oraz IV dyżurny wezwania na 
telefon do interwencji neurochirurgicznych. W lipcu w latach 2014-2015  
(w godzinach dyżurowania oraz w dni wolne) na oddziale położniczym lekarz 
anestezjolog wykonał 29, 33 i 29 interwencji, a sierpniu w latach 2013-2015 kolejno 
31, 43 i 25 interwencji. 

(dowód: akta kontroli str. 230-244) 

Spełnione zostały przez Szpital wymogi zawarte w załączniku nr 3 rozporządzenia 
MZ z 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych, w obszarach:  
a) Organizacja udzielanych świadczeń i Pozostałe wymagania, dotyczące: 

- możliwości wykonania więcej niż jednego cięcia cesarskiego jednorazowo, 
- w systemie „matka z dzieckiem” - sale wyposażone były w urządzenia umożli-

wiające mycie i pielęgnację noworodka.  
(dowód: akta kontroli str. 245-250) 

                                                      
17 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia 

szpitalnego (Dz. U. 2013 poz. 1082) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego (Dz. U. 2013 poz. 1520)  - zwanego dalej załącznikiem nr 3 do 
rozporządzenia MZ lub rozporządzeniem MZ z 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych. 
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b) Zapewnienie realizacji badań w zakresie możliwości wykonania komputerowej 
analizy KTG. Na oddziale położniczym funkcjonował kompleksowy system nadzoru 
okołoporodowego, składający się z nadzoru położniczego (centrali) i 7 monitorów 
płodu (kardiotokografów). 

(dowód: akta kontroli str. 245-247) 

Nie zostały spełnione  przez Szpital warunki określone w załączniku nr 3 do ww. 
rozporządzenia (Lp. 39) w obszarze Organizacja udzielania świadczeń, dotyczące: 
1) wyodrębniona opieka lekarska we wszystkie dni tygodnia - trzech lekarzy. 
Z analizy zapisów w grafikach dyżurów lekarskich za lipiec i sierpień w latach  
2013-2015 wynikało, że dyżury pełnione były przez 2 lekarzy oraz lekarza 
pełniącego dyżur pod telefonem. 

(dowód: akta kontroli str. 218-229) 

- dostępności wykonania znieczulenia śródporodowego. 
(dowód: akta kontroli str. 230) 

- zapewnienia w lokalizacji diagnostyki prenatalnej (kordocentezy, biopsji trofoblastu, 
amniopunkcji) oraz dostępu do badań fetoskopii. W wykazie podwykonawców, 
stanowiących załącznik do umowy zawartej z ZOW NFZ na świadczenie usług 
medycznych przez Szpital nie wskazano, kto będzie wykonywał te badania oraz na 
jakich zasadach. 

(dowód: akta kontroli str. 251-257) 

1.3.3. Z analizy grafików dyżurów lekarzy przeprowadzonych na próbie dwóch 
miesięcy z każdego roku objętego kontrolą (lipiec i sierpień) wynikało, że w lipcu 
2013 r. na 12 lekarzy dyżurujących, 1 lekarz pracujący w „normalnej ordynacji” (od 
7:25 - 15:00) udzielał świadczeń w trybie ciągłym przez 48 godzin (2 dyżury 
świąteczne). 
W lipcu 2014 r. na 14 lekarzy dyżurujących, 1 lekarz pracujący w „normalnej 
ordynacji” (od 7:25 -15:00) udzielał świadczeń w trybie ciągłym przez 40:25 godzin 
(dyżur zwykły i świąteczny). W lipcu 2015 r. na 14 lekarzy dyżurujących,  
2 zatrudnionych na pełnienie dyżurów w oddziale położniczo-ginekologicznym 
świadczyło usługi w wymiarze 40:25 godzinnym (dyżur zwykły i świąteczny). 

(dowód: akta kontroli str. 218-229) 

W sierpniu 2013 r. na 13 lekarzy dyżurujących, 2 lekarzy pracujących w „normalnej 
ordynacji” (od 7:25 - 15:00) udzielało świadczeń w trybie ciągłym 2 razy po 40:25 
godziny i po 48 godzin. W sierpniu 2014 r. na 12 lekarzy dyżurujących, 2 lekarzy 
udzielało świadczeń bez przerwy ponad 24 godziny, w tym 1 lekarz pracujący  
w  „normalnej ordynacji” (od 7:25 - 15:00) udzielał świadczeń w trybie ciągłym przez 
40:25 godzin oraz lekarz przyjęty na dyżury również przez 40:25 godziny.  
W sierpniu 2015 r. nie stwierdzono przypadków udzielania świadczeń zdrowotnych 
przez lekarzy w wymiarze przekraczającym 24 godziny. 
W okresie objętym kontrolą, wszyscy lekarze zatrudnieni byli w oddziale na tzw. 
kontraktach. 

(dowód: akta kontroli str.218-229) 

Koordynator oddziału położniczo-ginekologicznego w złożonym wyjaśnieniu podał, 
że (-) „w każdym przypadku lekarze zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych 
zgadzali się na przekroczenie 24 godzinnej pracy. Poza tym były to pojedyncze 
przypadki i dotyczyły sezonu letniego. Po skończeniu dyżurze, nie pełni świadczeń 
medycznych  na oddziale w następnym dniu”. 

(dowód: akta kontroli str. 258-260) 

Zdaniem NIK, zmęczenie lekarza wynikające z udzielania świadczeń nieprzerwanie 
przez 48 godzin, może stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia pacjentów Oddziału. 
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1.3.4. Zgodnie z regułą, przyjętą w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia  
28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalenia norm zatrudnienia pielęgniarek  
i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami18, dla oddziału 
położniczo-ginekologicznego ustalone zostały minimalne normy zatrudnienia 
położnych. Dla pododdziału patologii ciąży minimalna norma położnych ustalona 
został na poziomie 14 etatów, dla pododdziału położniczego 13 etatów i dla 
pododdziału ginekologicznego z blokiem operacyjnym - 12 etatów położnych.  
Ustalając normy zatrudnienia położnych, dokonano kategoryzacji pacjentów, 
określono czasy opieki bezpośredniej i pośredniej oraz wyliczono wskaźnik absencji. 
Ustalone przez szpitalną komisję do spraw jakości normy zatrudnienia pielęgniarek  
i położnych m.in. w oddziale położniczo-ginekologicznym nie zostały wdrożone 
przez dyrektora Szpitala. 

(dowód: akta kontroli str. 261-265) 

W dniu 2.04.2014 r. Minister Zdrowia pismem znak MZ-PP-077-3567-254/KW/14 
poinformował dyrektorów Szpitali: (-) „że w związku z napływającymi do MZ 
informacjami o rozbieżnościach dotyczących aktualnego stanu zatrudnienie oraz 
liczby pielęgniarek i położnych ustalonej zgodnie z uregulowaniami zawartymi  
w rozporządzeniem MZ w sprawie minimalnych norm zatrudnienia, prosi o zwrotną 
informację w układzie wynikającym z załączonej tabeli oraz wstrzymania się  
z decyzjami kadrowymi dotyczącymi zatrudnienia”. 

(dowód: akta kontroli str. 266) 

Dyrektor Szpitala 22.04.2014 r. poinformował Ministerstwo Zdrowia Departament 
Pielęgniarek i Położnych, że cyt.: „w Szpitalu podjęte zostały działania mające na celu 
wyliczenie minimalnych norm zatrudnienia położnych i pielęgniarek na podstawie 
przyjętego wzoru. Dokonane wyliczenie odbiegały jednak od rzeczywistych potrzeb  
w zakresie opieki nad pacjentami. Zaproponowany wzór nie uwzględnia niżej wymie-
nionych czynników: 
- specyfiki niektórych oddziałów np. poradni w strukturze oddziałów, 
- infrastruktury niektórych oddziałów np. rozmieszczenia na 2- 3 kondygnacjach, 
- infrastruktury szpitala np. układu wielopawilonowego oraz znacznej odległości 

pomiędzy oddziałami i zakładem diagnostycznymi, 
- zatrudnienia opiekunów medycznych jako pomocy w czynnościach pielęgnacyjnych, 
- rzeczywistych czasów czynności pośrednich (zmniejszenia z 50% w projekcie do 

10-25% w rozporządzeniu). 
(dowód: akta kontroli str. 267) 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, nawiązując 
do pisma z 24.09.2015 r. Rzecznika Praw Pacjentów w sprawie dokonania oceny 
stopnia realizacji obowiązku ustalenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek  
i położnych, obowiązującego od 31 marca 2014 r., zwrócił się do dyrektora Szpitala  
o informację w sprawie ich opracowania. 

(dowód: akta kontroli str. 268-271) 

Z informacji złożonej 27.10.2015 r. przez dyrektora Szpitala wynikało, że (-) „podjęto 
próbę wyliczenia norm zatrudnienia na podstawie przyjętego wzoru, ale ich nie przyjęto 
gdyż wyliczenie odbiegało od rzeczywistych potrzeb. Do chwili obecnej Szpital nie 
otrzymał informacji zwrotnej z Ministerstwa Zdrowia na pismo z dnia 2.04.2014 r. oraz 
informacji o zapowiadanej nowelizacji rozporządzenia w przedmiotowej sprawie. Na 
podstawie wcześniej obowiązującego rozporządzenia normy wyliczane były trzykrotnie, 
obecnie też zostały wyliczone, ale ich wprowadzenie zgodnie ze wskazówkami Ministra 
Zdrowia, do czasu otrzymania odpowiedzi w tej sprawie zostały wstrzymane”. 

(dowód: akta kontroli str. 272-273) 

                                                      
18 Dz. U. 2012 r. poz. 1545 - zwany dalej  rozporządzeniem MZ w sprawie minimalnych norm zatrudnienia. 
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W oddziale położniczym 18-łóżkowym i patologii ciąży również 18-łóżkowym zatru-
dnionych było 47 położnych w latach 2013- 2014 oraz 46 położnych w 2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 274-276) 

Z analizy grafików położnych, pracujących w lipcu i sierpniu w latach 2013 - 2015 
wynikało, że spełniony został wymóg określony w § 5 rozporządzeniem MZ 
 z 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych, dotyczący 
zapewnienia całodobowej opieki położnych we wszystkie dni tygodnia.  
Dyżur ranny 7:00 - 14:35 sprawowany był na oddziale przez 3 do 5 położnych, dyżur 
dzienny 7:00 - 19:00 sprawowany przez 6 do 8 położnych, dyżur nocny  
19:00 - 7:00 przez 6 do 7 położnych. W dni wolne od pracy na dyżurach dziennych  
i nocnych było 6 - 7 położnych. 

(dowód: akta kontroli str. 277-300) 

Zgodnie z warunkami dodatkowymi, określonymi w lp. 38.3. położnictwo  
i ginekologia zarządzenia Nr 89/2013 DSO Prezesa NFZ z dnia 19 grudnia 2013 r. – 
wymagany był co najmniej 1 etat położnej specjalistki w dziedzinie pielęgniarstwa 
położniczego oraz 1 etat w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego. 
W latach 2013 - 2015 na oddziale  położniczym zatrudnione były 4 położne z tytułem 
specjalistki pielęgniarstwa położniczego oraz 2 z tytułem specjalistki pielęgniarstwa 
ginekologicznego.                                                   (dowód: akta kontroli str. 301-312) 

1.3.5. W październiku 2010 r. odbyło się szkolenie wewnątrzoddziałowe, na którym 
omawiane były standardy postępowania w zakresie opieki okołoporodowej, 
wprowadzone rozporządzeniem Ministra Zdrowi z dnia 23.09.2010 r.19 W tym 
samym okresie odbyło się szkolenie wewnątrzoddziałowe w temacie - 
przedporodowej oceny ryzyka położniczego w ciąży. Udział położnych w szkoleniu 
potwierdzony został w liście obecności.                 (dowód: akta kontroli str. 313-320) 

W 2013 r. położne z pododdziału położniczego uczestniczyły w szkoleniach 
zewnętrznych w zakresie porodu w pozycji wertykalnej, 13 osób w szkoleniu organizo-
wanym przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych, 13 osób w konferencji  
w Szczecinie organizowanej przez fundację „Rodzić po ludzku” oraz 15 osób  
w konferencji organizowanej przez Uniwersytet Zdrowia Kobiety w Gdańsku. 

(dowód: akta kontroli str. 321-322, 335) 

W 2014 r. 13 położnych brało udział w konferencji zorganizowanej przez 
Uniwersytet Zdrowia Kobiety w Gdańsku w zakresie szkoły rodzenia (warsztaty). 

(dowód: akta kontroli str. 339-400) 

Na pytanie dotyczące posiadanej wiedzy o standardach opieki okołoporodowej, położna 
oddziałowa Z.W. wyjaśniła, że posiada certyfikaty ze szkoleń w zakresie porodu  
w pozycji wertykalnej, karmienia piersią, diety kobiet ciężarnych, wdrożenia nowych 
standardów w położnictwie. Uczestniczyła w IV sympozjum międzynarodowym 
„Bezpieczny poród dla matki i dziecka” oraz IV zjeździe międzynarodowym konsultantów 
laktacyjnych. Posiada studnia podyplomowe – edukacja w piece okołoporodowej oraz 
uczestniczyła w szkoleniu zorganizowanym przez w fundację „Rodzić po ludzku”. 

                                                 (dowód: akta kontroli str. 323-326) 

                                                      
19 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur 

medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie 

fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz.U. 2010 nr 187 poz. 1259, uchylone 

19.10.2012 r. Aktualnie: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania 

medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie 

fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. 2012, poz. 1100 ze zm.), zwane dalej 

również rozporządzeniem w sprawie standardów opieki okołoporodowej.. 
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Położna M.G. na pytanie dotyczące wiedzy o standardach opieki okołoporodowej 
wyjaśniła, że uczestniczyła w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych w tym zakresie, 
na co posiada stosowne zaświadczenia. Posiada pełną wiedzę jak wygląda poród  
w pozycji wertykalnej, uczestniczyła w konferencji „Rodzić po ludzku”  oraz szkoleniach 
prowadzonych przez Okręgową Izbę Położnych i Pielęgniarek. 

(dowód: akta kontroli str. 327-329, 336) 

Koordynator oddziału położniczo–ginekologicznego wskazał, że czerpał w tym 
zakresie wiedzę z aktów prawnych, literatury oraz uczestniczył w szkoleniach 
wewnątrzoddziałowych z tego zakresu. Nie posiada zaświadczeń potwierdzających 
udział w szkoleniach z zakresu opieki okołoporodowej. 

(dowód: akta kontroli str. 330-334) 

Zgodnie ze standardami medycznymi, przyjętymi w 2014 r. w „Programie wczesnej 
stymulacji laktacji dla oddziałów położniczych III poziomu referencyjności”20, 
szkoleniami należy objąć wszystkich lekarzy, położne i pielęgniarki oddziału 
położniczego. Szkolenia mogą być prowadzone w formie wewnętrznej i zewnętrznej. 
Personel powinien posiadać ukończony kurs doskonalący na II poziomie wiedzy  o 
laktacji, dla lekarzy w wymiarze 4 godzin, a dla pielęgniarek i położnych w wymiarze 
20 godzin (w tym 4 godziny szkolenia praktycznego). Program opracowany przez 
Klinikę Neonatologii i Intensywnej Terapii, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa – 
redakcja Ewa Helwich. 
W dniach 5 - 6 grudnia 2013 r. - 15 położnych oraz 1 lekarz uczestniczyli w szkoleniu 
prowadzonym przez kadrę dydaktyczną, wskazaną w załączniku nr 1 Programu 
wczesnej stymulacji laktacji dla ośrodków neonatologicznych i oddziałów położniczych III 
poziomu referencyjności 

(dowód: akta kontroli str. 337-338) 

W latach 2013-2015 Szpital nie ponosił kosztów z tytułu organizacji szkoleń  
w zakresie opieki okołoporodowej. Osoby biorące udział w szkoleniach otrzymywały 
zwrot kosztów delegacji i przejazdów.                     

(dowód: akta kontroli str. 339-400) 

Od maja 2008 r. w Szpitalu zatrudniony był doradca laktacyjny, posiadający 
certyfikat wydany przez Centrum Nauki o Laktacji, z ważnością do 12 czerwca  
2022 r. Specjalista laktacyjny posiada również certyfikat międzynarodowy w tym 
zakresie, wydany w 2014 r. z ważnością do października 2019 r.  

(dowód: akta kontroli str. 401-406) 

Umiejętności zawodowe personelu medycznego odbierającego poród (wg 
ankietowanych pacjentek) ocenione zostały bardzo dobrze przez 53,3% kobiet 
(poród przez c.c.) oraz przez 55,2% kobiet (p.f.). Ogólna ocena pobytu  
w Szpitalu, dotycząca zaufania do umiejętności zawodowych oraz poczucia 
bezpieczeństwa zapewnianego przez lekarzy i położne na oddziale, oceniona 
została pozytywnie przez ponad 80% ankietowanych. 

(dowód: akta kontroli str. 584-595) 
 

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

-  nie została wyodrębniona opieka lekarska we wszystkie dni tygodnia przez trzech 
lekarzy, co stanowiło naruszenie warunków określonych w załączniku nr 3 do 
rozporządzenia z 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych. 

                                                      
20 Opublikowane w Standardy Medyczne/Pediatria 2014 r., t. 11, str. 9-16. 
 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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  Koordynator oddziału położniczego Przemysław Kaczanowski wyjaśnił, że dyżury peł-
nione są przez trzech lekarzy stacjonarnych, a tylko w wyjątkowych przypadkach przez 
dwóch lekarzy i jednego pod telefonem. Dyżurujący lekarz pod telefonem gwarantuje 
przybycie na wezwanie w ciągu 5-10 minut, prowadzi również monitorowanie 
przypadków dyżurowych. Zmiany takie podyktowane są okresowymi trudnościami 
kadrowymi wynikającymi z przypadków losowych lub a przede wszystkim z obowiązku 
realizacji programu kształcenia rezydentów poza naszym Oddziałem – terminy staży 
są planowane z rocznym wyprzedzeniem. Od września 2015 r. uzyskaliśmy 
dodatkowe dwa miejsca rezydenckie, mamy lekarzy chętnych podjęć pracę  
i specjalizację w Oddziale, co pozwoli na spełnienie obowiązku trzech dyżurnych. 

(dowód: akta kontroli str. 508) 

- w organizacji udzielonych świadczeń, brak było dostępności wykonania znieczulenia 
śródporodowego, wynikającego z zał. nr 3 do rozporządzenia z 22 listopada 2013 r.  
w sprawie świadczeń gwarantowanych. 

Koordynator oddziału położniczo-ginekologicznego wyjaśnił, że w okresie objętym 
kontrolą w trakcie porodu nie stosowano znieczulenia śródporodowego, wynikało to 
z braku stałej obecności lekarza anestezjologa na oddziale położniczym.  

(dowód: akta kontroli str. 260 ) 

Ordynator OAi IT poinformowała, że: „znieczulenie możliwe do wykonania ze ściśle 
określonych wskazań medycznych i w określonych warunkach, wymaga stałej opieki 
pielęgniarki anestezjologicznej, położnej anestezjologicznej (brak do tej pory takiej 
specjalizacji), nadzór lekarza anestezjologa, który pozostaje do dyspozycji tylko oddziału 
położniczego. W obecnych warunkach istnieje konieczność wykształcenia dodatkowego 
personelu: położnych i pielęgniarek anestezjologicznych oraz lekarzy, którzy będą mogli 
zapewnić bezpieczną usługę pacjentce rodzącej”. 

(dowód: akta kontroli str. 230) 

- Szpital nie zapewnił w lokalizacji udzielania świadczeń diagnostyki prenatalnej 
(kordocentezy, biopsji trofoblastu, amniopunkcji) oraz dostępu do badań fetoskopii, 
określonych w zał. nr 3 do rozporządzenia z 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych (Lp. 39, Zapewnienie realizacji badań).   

  Koordynator oddziału położniczo - ginekologicznego wyjaśnił, że nie prowadzi się 
badań prenatalnych w miejscu z powodu braku odpowiedniego zaplecza kadrowego 
oraz sprzętowego. Są to procedury wysokospecjalistyczne wykonywane w wybranych 
ośrodkach. W sytuacjach koniecznych przekazujemy ciężarne wymagające tego typu 
procedur do Kliniki Patologii Ciąży Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie lub  
w Gdańsku. Nigdy nie spotkaliśmy się z odmową przyjęcia. Pragnę nadmienić że od 
wielu lat istnieje bardzo dobra współpraca pomiędzy tymi Klinikami, co potwierdza 
pismo Kierownika prof. dr hab. n.med. Zbigniewa Celewicza z Kliniki w Szczecinie, 
który stwierdził, że pacjentki przyjmowane są do kliniki po telefonicznym uzgodnieniu  
w zależności od sytuacji w trybie pilnym lub planowanym. 

(dowód: akta kontroli str. 508) 

- Szpital nie zapewnił w oddziałach położniczych o III stopniu referencyjności, przeszko-
lenia wszystkich lekarzy i położnych w  zakresie opieki laktacyjnej, o którym mowa  
w „Programie wczesnej stymulacji laktacji dla oddziałów położniczych III poziomu 
referencyjności”. 

  Koordynator oddziału w złożonym wyjaśnieniu podał, że kursy w zakresie laktacji 
organizowane są w konkretnych terminach przez firmy zewnętrzne. W wyżej 
wymienionym terminie mogła uczestniczyć jedynie określona liczba pracowników 
oddziału położniczo-ginekologicznego. Uzyskana wiedza została przekazana 
innym pracownikom. Zapewniam, że planowane są dalsze kursy doskonalące na II 
poziomie wiedzy o laktacji.                                   (dowód: akta kontroli str. 407-408) 
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1.4. Zapewnienie odpowiednich pomieszczeń, sprzętu i aparatury medycznej 
do świadczenia opieki okołoporodowej. 
 
Z przeprowadzonych 25 września 2015 r. oględzin pomieszczeń oddziału oraz 
informacji zawartych w ofertach składanych przez Szpital do ZOW NFZ wynikało, że 
sprzęt i aparatura medyczna znajdująca się na oddziale położniczym spełniały 
warunki określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia MZ z 29 sierpnia 2009 r.  
i następnie z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych. 
Sprzęt i aparatura medyczna konieczna do realizacji świadczeń w przedmiotowych 
zakresach posiadała stosowne dokumenty, potwierdzające wykonanie aktualnych 
przeglądów technicznych przez uprawnione podmioty, dopuszczające je do użytku. 

(dowód: akta kontroli str. 409-423) 

Pacjentkom oddziału położniczego zapewniony został całodobowy dostęp do badań (na 
terenie Szpitala ), o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, 4 i 5 rozporządzenia MZ w sprawie 
świadczeń gwarantowanych, tj. badań laboratoryjnych, w tym mikrobiologicznych, 
tomografu komputerowego (TK), rezonansu magnetycznego (RM,) badań 
endoskopowych, badań radiologicznych (RTG) ultrasonograficznych (USG), zgodnych  
z profilem udzielanych świadczeń.  
W lokalizacji znajdował się oddział neonatologiczny, z równoważnym poziomem 
referencyjności. W lokalizacji w laboratorium była możliwość wykonania gazometrii 
krwi pępowinowej, badań histopatologicznych śródoperacyjnych i badań popłodu. 

(dowód: akta kontroli str. 76) 

Przeprowadzone w dniu 25 września 2015 r. oględziny pomieszczeń izby przyjęć, 
pododdziału położniczego z blokiem porodowym - aseptycznym i pododdziału patologii 
ciąży z blokiem porodowym - septycznym wykazały, że sale chorych i zespołu 
porodowego spełniają wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia  
26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą21. 
Pacjentki zgłaszające się do porodu miały łatwy dostęp do izby przyjęć. Drzwi do 
gabinetów w izbie przyjęć otwierały się od wewnątrz (nie było możliwości wejścia do 
gabinetu podczas badania). Nad drzwiami znajdował się podświetlany napis „Nie 
wchodzić”. Zapewnione zostały warunki intymności i poszanowania godności kobiet. 
Sale porodowe były jednoosobowe, klimatyzowane, objęte centralnym systemem 
nadzoru. Wejście do zespołu porodowego odbywało się przez śluzę umywalkowo-
fartuchową. Na wyposażeniu znajdował się sprzęt ułatwiający rodzącej aktywność 
oraz możliwość skorzystania z natrysku. Wszystkie sale na oddziale położniczym  
posiadały pełny węzeł sanitarny (kabina, umywalka i w.c.). Sale w systemie 
„korespondencyjnym” przedzielone od pokoju matek przeszklone ścianą 
wewnętrzną, zapewniające kontakt wzrokowy i równocześnie izolację dźwiękową, 
wyposażone były w zespół urządzeń umożliwiających mycie i pielęgnację noworodka. 
Na oddziale położniczym wyodrębnione zostały 4 sale 2 - łóżkowe w systemie „matka  
z dzieckiem) oraz 2 sale 3 - łóżkowe w systemie „korespondencyjnym”. Pokoje 
noworodków odrębne dla każdego z pokoi matek, nie łączyły się bezpośrednio  
z korytarzem (połączenie przez łazienkę). 
Na terenie oddziału nie było materiałów promujących sztuczne mleko oraz 
materiałów związanych z ofertami zakupu lub usług związanych z opieką na 
noworodkiem. Personel medyczny średni (położne) oraz lekarze posiadali 
identyfikatory. Pomieszczenia oddziału były po kapitalnym remoncie. 

(dowód: akta kontroli str. 245-247) 

                                                      
21 Dz. U. z 2012 r., poz. 739. 
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Analiza odpowiedzi na pytania w ankietach skierowanych do byłych pacjentek 
wykazała, że sposób traktowania - troskliwość, okazywanie szacunku przez 
personel medyczny podczas porodu przez 26,7% kobiet, które urodziły w wyniku 
c.c. oceniony został na bardzo dobrze i 43,3% na dobrze. Przez 46,6% kobiet, które 
odbyły p.f. bardzo dobrze i 22,4,% dobrze. Również ogólna ocena pobytu w Szpitalu  
w zakresie traktowania z szacunkiem pacjentek na oddziale położniczym przez osoby 
prowadzące poród (przez 90% ankietowanych) i pozostały personel medyczny (przez 
81% ankietowanych) oceniona została pozytywnie. 

(dowód: akta kontroli str. 578-595) 
 
1.5. Zorganizowanie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. 
 
1.5.1. W 2011 r. zespół położniczo - neonatologiczny Szpitala opracował dla bloku 
porodowego algorytm postępowania z rodzącą i noworodkiem, który wszedł w życie 
w lipcu 2011 r. i był aktualizowany w 2012 i 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 424-432) 

Opracowane zostały procedury postępowania na wszystkie fazy porodu. Dla 
oddziału położniczego wyszczególniono 52 procedury, dla oddziału patologii ciąży 
45 procedur i 33 procedury dla bloku operacyjno-porodowego. 

(dowód: akta kontroli str. 433-445) 

1.5.2. W oddziale położniczo - ginekologicznym od 1.08.2014 r. zatrudniony został 
psycholog w wymiarze 1:30 godziny tygodniowo, a od 1.04.2015 r. w  wymiarze 4:00 
godzin tygodniowo. 

(dowód: akta kontroli str. 446-461) 

Od 2013 r., konsultacje w oddziale patologii ciąży i ginekologii onkologicznej, 
prowadzone były przez psychologa klinicznego, zatrudnionego w Szpitalu  
w wyznaczonych dniach i godzinach.  

(dowód: akta kontroli str. 446, 458) 

1.5.3. W cenniku usług, obowiązującym w Szpitalu od 1.02.2013 r., brak było pozycji 
związanej z opłatą pobieraną od pacjentów za korzystanie z dodatkowej opieki 
pielęgniarskiej.                                                        (dowód: akta kontroli str. 463-468) 

Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku 
Praw Pacjentów22 - pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgniarskiej, tj. takiej, 
która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opieki 
sprawowanej nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu. 
Jak wyjaśniła specjalistka d.s. marketingu w dziale jakości, w oddziale położniczym 
nie ma możliwości korzystania z dodatkowej opieki pielęgniarskiej, w związku z tym 
usługa taka nie została wyceniona i ujęta w cenniku. 

(dowód: akta kontroli str. 462) 

1.6. Sytuacja finansowa szpitala oraz oddziału położniczego.  
 
W latach 2013 - 2015 (III kwartał) przychody ogółem Szpitala wynosiły:  
161.017.465 zł w 2013 r., 168.327.576 zł w 2014 r. i 115.872.612 zł za 2015 r.  
(III kwartał), przy poniesionych w analogicznym okresie kosztach w wysokości 
163.192.892 zł, 170.822.151 zł i 135.542.994 zł.  
Działalność Szpitala przyniosła stratę w wysokości 2.175.427 zł w 2013 r., 
2.494.575 zł w 2014 r. i za III kwartały 2015 r. 19.670.382 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 469-475) 

                                                      
22 Dz. U. z 2012 r. poz.159 ze zm. 
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Zobowiązania wymagalne ogółem w 2013 r. - 2.973.405 zł, z tego z tytułu dostaw  
i usług - 2.892.385 zł, zakupu sprzętu i aparatury medycznej - 80.491 zł i wobec 
ZUS z tytułu pozostałych zobowiązań - 529 zł. W 2014 r. - 11.428.368 zł, z tego  
z tytułu dostaw i usług - 11.327.122 zł, zakupu sprzętu i aparatury medycznej  
- 84.882 zł i wobec ZUS z tytułu pozostałych zobowiązań - 16.364 zł.  
Za III kwartały 2015 r. - 11.867.686 zł, z tego z tytułu dostaw i usług - 11.505.764 zł, 
zakupu sprzętu i aparatury medycznej - 315.621 zł i wobec ZUS z tytułu pozostałych 
zobowiązań - 46.301 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 476-478) 

W umowie z ZOW NFZ na 2013 r., w planie rzeczowo - finansowym dla oddziału 
położniczo-ginekologicznego, przyjęto w hospitalizacji III poziomu referencyjnego 
realizację 67.964 punktów w cenie 52 zł za punkt na kwotę 3.534.128 zł oraz 
realizację procedur w zakresie N01, N02, N03,N09, N11 i N20 w wysokości 61.159 
punktów w cenie 52 zł za punkt na kwotę 3.180.268 zł. Aneksem nr 71 z dnia  
31 stycznia 2014 r. zwiększono liczbę punktów w zakresie hospitalizacji do 92.571  
w cenie 52 zł na kwotę 4.813. 692 zł oraz zmniejszono liczbę punktów w zakresie 
procedur związanych z porodami do 55.108 punktów w cenie 52 zł za punkt na 
kwotę 2.865.616 zł 
W 2014 r. dla oddziału położniczo-ginekologicznego przyjęto w hospitalizacji  
III poziomu referencyjnego realizację 69.259 punktów w cenie 52 zł za punkt na 
kwotę 3.601.468 zł oraz realizację procedur w zakresie N01, N02, N03,N09, N11 i 
N20 w wysokości 55.836 punktów w cenie 52 zł za punkt na kwotę 2.903.472 zł. 
Aneksem nr 101 z dnia 6 lutego 2015 r. zwiększono liczbę punktów w zakresie 
hospitalizacji do 86.150 w cenie 52 zł na kwotę 4.479.800 zł i liczbę punktów  
w zakresie procedur związanych z porodami do 60.544 punktów w cenie 52 zł za 
punkt na kwotę 3.148.288 zł. 
W 2015 r. w planie rzeczowo - finansowego dla oddziału położniczo-ginekologicz-
nego w okresie od 1.01 do 31.12.2015 r. w hospitalizacji III poziomu referencyjnego 
przyjęto wykonanie 61.047 punktów w cenie 52 zł za punkt na kwotę 3.174.444 zł i 
realizację procedur w zakresie N01, N02, N03, N09, N11 i N20 w wysokości 57.452 
punktów w cenie 52 zł za punkt na kwotę 2.987.504 zł. Wyodrębniony został pakiet 
onkologiczny w zakresie położnictwa i ginekologii w liczbie 9.284 punktów w cenie 
52 zł na kwotę 482.768 zł. 
Aneksem nr 110 z dnia 9 lipca 2015 r. zwiększono liczbę punktów w zakresie 
hospitalizacji do 65.343 w cenie 52 zł na kwotę 3.397.836 zł, liczba punktów  
w zakresie procedur związanych z porodami zmniejszona została do 56.721 
punktów do kwoty 3.949.492 zł, a pakietu onkologicznego do 5.719 punktów w cenie 
52 zł za punkt do kwoty 297.388 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 479-480) 

W każdym badanych roku, kontraktowa wartość świadczeń, jaką wykonał na koniec 
roku oddział ginekologiczno-położniczy, przekraczała wartość zobowiązania 
finansowego ZOW NFZ, obowiązującego na dzień 31 stycznia każdego roku. 
Renegocjacja umowy dokonywana w trakcie roku pozwalała na zwiększenie limitu 
świadczeń, a tym samym na refundację świadczeń nadllimitowych. 

(dowód: akta kontroli str. 481-497) 

W wyjaśnieniach złożonych przez główną księgową Szpitala Bożenę Kuczkowską 
podała ona, że cyt.: „Szpital prowadzi ewidencję kosztów dla ośrodków działalności 
podstawowej, pomocniczej, zarządu oraz działalności wyodrębnionej z uwzględnieniem 
ich rodzaju oraz w układzie podmiotowo - przedmiotowym. Z uwagi na funkcjonujący w 
Szpitalu system informatyczny brak jest możliwości dokonania kosztów według 
stosowanych procedur. Oprogramowanie spełniające taką funkcję jest bardzo 
kosztowne a Szpital w warunkach niepełnego finansowania świadczeń medycznych 
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przez NFZ, będący w bardzo trudnej, wciąż pogarszającej się sytuacji finansowej, nie 
jest w stanie dokonać zakupu takiego systemu. Niemniej jednak w 2014 r. dokonano 
tzw. ręcznej wyceny 23 wykonanych na bloku porodowo-operacyjnym procedur 
medycznych związanych z ciążą i porodem, z czego 20 dotyczyło samego porodu. 
Wycena obejmowała zużycie materiałów i leków oraz pracę niezbędnego personelu. 
Mimo braku możliwości wyceniania poszczególnych procedur przy pomocy 
specjalistycznego oprogramowania, ilości uzyskanych informacji w ramach 
funkcjonowania systemu daje możliwość oceny opłacalności wykonywanych świadczeń, 
jednak wymaga to sporządzenia dodatkowych wyliczeń w momencie wystąpienia takiej 
potrzeby. Takich wyliczeń dokonano na potrzeby bieżącej kontroli.  

(dowód: akta kontroli str. 498-500) 

Na podstawie przyjętego23 wzoru kalkulacji kosztów, średni koszt porodu 
fizjologicznego z nacięciem krocza i następowym szyciem wyceniony został na 
2.082,96 zł, a poród przez cesarskie cięcie na 3.001,72 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 501-506) 

Opłata za poród fizjologiczny i poród przez cesarskie cięcie otrzymywana z NFZ, nie 
była zróżnicowana i wynosiła 1.820 zł (35 punktów po 52 zł).  

(dowód: akta kontroli str. 49) 
 
1.7. Pobieranie opłat od ubezpieczonych pacjentów. 
 
Szpital w latach 2013 - 2015 (wrzesień) nie świadczył odpłatnych usług 
medycznych, związanych z porodem. W ewidencji księgowej konta - osoby fizyczne 
nie wstępowały konta przychodowe takie jak patologia ciąży, położnictwo czy blok 
porodowo operacyjny.    

                                         (dowód: akta kontroli str. 509-517) 

Najwyższa Izba Kontroli, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, pozytywnie ocenia 
działalność Szpitala w zbadanym obszarze. 

 

2. Przestrzeganie standardów opieki okołoporodowej i praw 
pacjenta.  
 
2.1. W kontrolowanym okresie, na personel medyczny zatrudniony w oddziale 
położniczo - ginekologiczny wpłynęły 3 skargi (2 w 2014 r. i 1 do września 2015 r.). 
Dotyczyły zastrzeżeń do sposobu i jakości udzielanych świadczeń oraz sposobu 
sprawowanej opieki nad pacjentką po cesarskim cięciu.  
W ewidencji skarg, nie odnotowano przypadków, które były przedmiotem 
postępowań sądowych związanych ze sprawowaniem opieki okołoporodowej.  

(dowód: akta kontroli str. 518-519, 533-538) 

W lipcu 2014 r., za pośrednictwem ZOW NFZ w Szczecinie, wpłynęła skarga od 
pacjentki, która została przyjęta na oddział patologii ciąży z rozpoznaniem ciąża 
obumarła. Skarga dotyczyła braku możliwości skorzystania z pomocy psychologa oraz 
braku empatii ze strony lekarza, który prowadził badanie oraz położnych. 
Przeprowadzone zostało postępowanie wyjaśniające, które nie potwierdziło uchybień w 
pracy personelu medycznego. Wskazano, że lekarz proponujący pacjentce pomoc 
psychologa, nie posiadał wiedzy o jego nieobecności w tym dniu w pracy (nagła 
choroba). Protokół z postępowania wyjaśniającego został przesłany do ZOW NFZ. 

(dowód: akta kontroli str. 520-525) 

                                                      
23  W programie kontroli. 
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W lutym 2014 r., za pośrednictwem Wydziału Zdrowia Zachodniopomorskiego 
Urzędu Marszałkowskiego, wpłynęła skarga o naruszenie praw pacjenta przez 
lekarzy i pielęgniarki podczas porodu oraz nierzetelnego wykonywania badania USG 
przez lekarza (ciąża bliźniacza - zgon jednego z bliźniąt). Przeprowadzone 
postępowanie wyjaśniające stwierdziło, że udzielający świadczeń nie popełnili 
błędów diagnostyczno-terapeutycznych, a rozpoznanie anatomopatologiczne 
potwierdziło zgon płodu z powodu zespołu TTTS (zespół przetoczeniowy krwi 
między płodami).                                                    (dowód: akta kontroli str. 526-532) 

W styczniu 2015 r., za pośrednictwem Wydziału Zdrowia Zachodniopomorskiego 
Urzędu Marszałkowskiego, wpłynęła skarga o naruszenie praw pacjenta przez lekarzy  
i pielęgniarki podczas cesarskiego cięcia. Skarga dotyczyła lekceważącej postawy 
położnej nad osłabioną pacjentką po zabiegu oraz prowadzonej przez lekarza akcji 
porodowej. Zdaniem skarżącej położna nie pozwoliła na użycie przycisku alarmowego,  
a lekarz wywołał poród mimo, że zdaniem pacjentki nie było takiej potrzeby. 
Przeprowadzone postępowanie wyjaśniające stwierdziło, że podjęto akcję porodową  
z powodu zagrażającej zamartwicy płodu. Pacjentka nie stosowała się do zaleceń 
personelu i nie przyjmowała odpowiedniej ilości płynów i pokarmów oraz nie chciała się 
poruszać (poza wyjście do łazienki). Przywołanie alarmowe dotyczyło przyniesienia leku 
przeciwbólowego (Paracetamolu). 

(dowód: akta kontroli str. 533-538) 

2.2. W latach 2010 - 2015 (wrzesień) liczba wszystkich porodów rozwiązanych 
cesarskim cięciem stanowiła w kolejnych latach 32,22%, 36,59%, 39,88%, 40,39%, 
43,36% i 37,98% ogółu porodów, przy wskaźniku zalecanym przez WHO na 
poziomie 10-15%.                                                             
                                                                                      (dowód: akta kontroli str. 46) 

Dla województwa zachodniopomorskiego w 2014 r. średni wskaźnik cięć cesarskich 
wynosił 43,3% (15.462 porodów ogółem przy 7.276 cięć cesarskich). 

(dowód: akta kontroli str. 539) 

W oddziale położniczym w latach 2010-2015 (wrzesień) nie było przypadku zgonu 
pacjentki związanego z porodem. 

(dowód: akta kontroli str. 46) 

Ogółem w latach 2013-2015 (wrzesień) odnotowano 6 przypadków zgonu 
noworodka. 
- w 2013 r. - 4 zgony noworodków (waga noworodka 500 - 999 gram, 1000 - 1999 g  

i 2 noworodków 2000 - 2499 g). Wszystkie zgony poza oddziałem położniczym. 
(dowód: akta kontroli str. 540-541) 

- w 2014 r. - 2 przypadki zgonu noworodka (waga 500-999 g i 2000 - 2499 g),  
w tym 1 zgon noworodka o wadze do 999 g na oddziale położniczym, dotyczący  
II okresu porodu z rozpoznaniem bardzo ciężkiej zamartwicy. 

(dowód: akta kontroli str. 542-543) 

Do III kwartału 2015 r. w oddziale położniczym nie odnotowano przypadku zgonu 
noworodka.                                                             (dowód: akta kontroli str. 544-547) 

W dniu 28 czerwca 2011 r. zarządzeniem nr 99/2011 Dyrektora Szpitala wprowa-
dzone zostały „Zasady postępowania ze zwłokami dzieci martwych urodzonych  
w Szpitalu”.                                                             (dowód: akta kontroli str. 548-554) 

 
W latach 2010 - 2015 wskaźnik porodów zakończonych cesarskim cięciem  
z 32,22% w 2010 r. wzrósł do 43,36% w 2014 r., przy zalecanym przez WHO 
wskaźniku na poziomie 10-15%.  
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Koordynator oddziału położniczo-ginekologicznego podał, (-) „że wzrost ilości wykona-
nych cięć cesarskich jest tendencją ogólnopolską. Związane jest to z poszerzeniem 
wskazań do cięć cesarskich oraz większej świadomości rodzących kobiet dotyczących 
swoich praw i niewyrażania zgody na procedury pozwalające ukończyć poród siłami 
natury. Poza tym jesteśmy ośrodkiem o III stopniu referenci, co również ma wpływ na 
większy odsetek cięć cesarskich (zwiększona ilość ciąż wysokiego ryzyka).Nadmieniam 
również, że wśród wszystkich ośrodków o III stopniu referencyjności w woj. 
zachodniopomorskim, ośrodek w Koszalinie ma najmniejszy odsetek cięć.” 

(dowód: akta kontroli str. 144) 

2.3. Analiza dokumentacji medycznej 50 losowo wybranych pacjentek, które odbyły 
poród fizjologiczny (spośród 200 wybranych pacjentek do badań ankietowych) oraz 
50 losowo wybranych pacjentek, które urodziły w drodze cesarskiego cięcia 
(spośród 100 wybranych losowo pacjentek do badań ankietowych) wykazała, że  
we wszystkich porodach zgodnie z przyjętymi w Szpitalu procedurami był obecny 
lekarz położnik i neonatolog. Świadczenia zdrowotne wykonywane były przez 
personel medyczny wymieniony w umowie zawartej z NFZ. Do dokumentacji 
medycznej dołączona była karta obserwacji porodu (partogram), karta opieki 
laktacyjnej, karta urodzenia, karta pobytu w systemie matka/dziecko. 

Nie zostały spełnione wymogi dokumentowania opieki okołoporodowej, określone  
w załączniku 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 noworodkiem24  
w następującym zakresie: 
a) W dokumentacji medycznej pacjentek, które odbyły poród fizjologiczny brak było25:  
- w 11 przypadkach zapisu dotyczącego zgody pacjentki na zlecone przez lekarza 

procedury (ust. 3 dział IV standardów okołoporodowych), 
-  oceny wyników badań laboratoryjnych w 5 przypadkach (ust. 2 pkt 2 lit. e dział VIII -  

I okres porodu), 
- wpisu dotyczącego uzasadnienia dotyczącego ochrony-nacięcie krocza w 5 

przypadkach (ust. 4 pkt 7 dział IX - II okres porodu), 
- wpisu dotyczącego obserwacji przebiegu kontaktu matki i dziecka „skóra do skóry” w 1 

przypadku (ust. 3 pkt 6 - III okresie porodu), 
- zapisu dotyczącego kontroli stanu dróg rodnych, że szczególnym uwzględnieniem 

kontroli szyjki macicy w 27 przypadkach (ust. 2 pkt 3 dział XI - IV okresie porodu), 
-  zapisu dotyczącego zaopatrzenie chirurgicznego ran w obrębie kanału rodnego  

i krocza w 8 przypadkach (ust. 2 pkt 4 dział IX postępowanie w IV okresie porodu), 
- zapisu dotyczącego instruktarzu w zakresie prawidłowego przystawiania dziecka do 

piersi w 2 przypadkach (ust. 2 pkt 5 dział XI postępowanie w IV okresie porodu). 
(dowód: akta kontroli str. 555-556) 

b) w dokumentacji medycznej pacjentek, które urodziły w drodze cesarskiego cięcia:  
- brak było planu porodu w 16 przypadkach, w tym 7 przypadkach planowanych ciąż 

do rozwiązania przez cesarskie cięcie. W 5 przypadkach w planie porodu brak 
podpisu pacjentki na wykonanie procedury zleconej przez lekarza (ust. 3 dział IV), 

- niekompletny był zapis dotyczący wywiadu ogólnego i ginekologicznego oraz przebie-
gu obecnej ciąży w 1 przypadku (ust. 2 pkt 2 lit. b i c dział VIII postępowania w I okresie 
ciąży), 

                                                      
24 Dz. U. z 2012 r., poz.1100 ze zm.  
25 Z których odpowiednie dane przekazał lekarz uprawniony. 
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- niekompletny był zapis dotyczący oceny położenia płodu oraz badania położniczego 
wewnętrznego z ocena zaawansowania porodu w 1 przypadku (ust. 2 pkt 2 lit. f i g 
dział VIII postępowania w I okresie ciąży), 

- brak było oceny wyników badań laboratoryjnych w 1 przypadku (ust. 2 pkt 2 lit. d dział 
VIII postępowania w I okresie porodu), 

- brak było oceny przygotowania do porodu oraz aktywnego w niej uczestnictwa  
w 8 przypadkach (ust. 2 pkt 2 lit. o dział VIII postępowanie w I okresie porodu). 

W losowo wybranych dokumentacjach 50 pacjentek, które urodziły dziecko w drodze 
cesarskiego cięcia, znajdowało się wskazanie medyczne do jego wykonania. 

(dowód: akta kontroli str. 557-561) 

Z informacji uzyskanych w wyniku badań ankietowych wynika, że: 24 kobiety (c.c.), 
co stanowiło 80% udzielających odpowiedzi oraz 41 kobiet (p.f.), tj. 70,7% wskazało, 
że przed przyjściem do szpitala nie posiadało planu porodu sporządzonego przez 
lekarza lub położną. 

(dowód: akta kontroli str. 584-595) 

Na pytanie dotyczące omawiania z pacjentkami planu porodu oddziałowa oddziału 
położniczego Z.W. podała, że (-) „pacjentka zna położną, którą się opiekuje  
i omawia plan porodu w jednoosobowej sali porodowej. Jeśli rodząca nie ma planu 
porodu, położna prowadząca poród po wstępnej ocenie stanu położniczego przy 
przyjęciu na salę porodową przedstawia jej przebieg porodu, zadaje pacjentce 
pytania wskazane w  przyjętych procedurach, określa ryzyko zagrożenia ciążą  
i edukuje rodzącą co do przebiegu poszczególnych faz porodu. Oczekiwania  
i preferencje rodzącej odnotowywane są w dokumentacji”  

(dowód: akta kontroli str. 383) 

W odpowiedzi na pytania kiedy i gdzie odbywa się pierwsze karmienie, koordynator 
oddziału położniczego oraz położna wskazali, że na sali porodowej w ciągu  
2 pierwszych godzin po porodzie. 

(dowód: akta kontroli str. 338 i 333) 

Na 50 porodów fizjologicznych objętych analizą, 8 (16%) odbyło się bez ingerencji 
medycznej. W pozostałych 42 porodach u 13 pacjentek nacięto krocze, 25 podano 
oxytocynę w celu wywołania porodu, zaś u 4 przebito pęcherz płodowy. 

(dowód: akta kontroli str. 562-566) 

Na 50 porodów rozwiązanych przez c.c.,  13 poprzedzonych było próbą wywołania 
porodu fizjologicznego. W 37 przypadkach zastosowano znieczulenie dolędźwiowe. 
Pozostałe porody były porodami planowanymi. We wszystkich przypadkach  
w dokumentacji medycznej znajdowało się wskazanie medyczne do jego wykonania. 

 (dowód: akta kontroli str. 562-567) 

Ogółem na 100 porodów, których dokumentację objęto kontrolą w 1 przypadku 
zastosowano TENS, w 16 immersję wodną. 

(dowód: akta kontroli str. 562-567) 

Na pytanie, czy w czasie porodu są stosowane farmakologiczne sposoby łagodzenia 
bólu - koordynator oddziału położniczo-ginekologicznego „wskazał paracetamol 
dożylny oraz podtlenek azotu (Entonox)”. 

(dowód: akta kontroli str. 389) 

Wskazując na utrudnienia w pełnej realizacji standardów opieki okołoporodowej, 
oddziałowa oddziału położniczego podała, że (-) „wzrost cięć cesarskich, spowodowany 
jest małą świadomością ciężarnych dotyczącą przygotowania do porodu (10% 
rodzących przychodzi do porodu z planem porodu) i rozszerzeniem  wskazań do cięć 
cesarskich przez PTG (Polskie Towarzystwo Ginekologiczne).Oddział położniczy 
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dysponuje  18 łóżkami, a z uwagi na wydłużenie pobytu położnic związanych  
z dłuższym pobytem noworodka z przyczyn medycznych czas pobytu na oddziale 
wydłuża się do 5 - 6 doby”.                                                  (dowód: akta kontroli str. 385) 

Z odpowiedzi na pytania uzyskane w wyniku badań ankietowych wynika, że: 

- 57 porodów fizjologicznych, tj. 98,3 % odbyło się w łóżku porodowym w pozycji leżącej, 
- 49 kobiet, tj. 84,5% udzielających odpowiedzi wskazało, że nie mogło wybrać miejsca 

porodu oraz 39 kobiet, tj. 67,2%, że nie mogło wybrać pozycji, w jakiej będzie rodzić, 
- 36 kobietom (p.f.), tj. 62,1% udzielających odpowiedzi, nacięto krocze,  
- 10 kobiet, tj. 33,3% wskazało, że poród w drodze c.c. odbył się na ich życzenie,  
- 9 kobiet, tj. 15,5% odpowiadających (poród fizjologiczny) podało, że podczas 

porodu naciskano im brzuch dłonią, w 7 przypadkach dotyczyło to II okresu porodu,  
w 2 pozostałych I okresu i po narodzinach dziecka, 

- 20 kobiet, tj. 35% udzielających odpowiedzi (poród fizjologiczny) podało, że miało 
przy sobie bezpośrednio po urodzeniu dziecko krócej niż 2 godziny, w tym 13 
krócej niż 30 minut i 7 od 30 minut do godziny. 

(dowód: akta kontroli str. 584-595) 

Zgodnie z zapisem zawartym w załączniku do rozporządzenia w sprawie 
standardów opieki okołoporodowej, cyt.: „w II okresie porodu - należy zachęcać 
rodzącą do przyjmowania pozycji, którą uznaje za najwygodniejszą oraz 
poinformować rodzącą, że w II okresie porodu powinna kierować się własną 
potrzebą parcia. Współpracować z rodzącą umożliwiając przyjęcie dogodnej dla niej 
pozycji oraz sposobu parcia przyczyniającego się do postępu porodu, ze 
szczególnym uzasadnieniem pozycji wertykalnej. Nacięcia krocza należy stosować 
tylko w medycznie uzasadnionych przypadkach. Bezpośrednio po urodzeniu należy 
umożliwić dziecku nieprzerwany kontakt z matką „skóra do skóry”, który będzie trwał 
co najmniej dwie godziny po porodzie.” 

Wyjaśniając rozbieżności wynikające z danych zawartych w dokumentacji 
medycznej oraz informacji uzyskanych od personelu medycznego w zakresie 
zachowania standardów opieki okołoporodowej z wynikami badań ankietowych, 
koordynator oddziału położniczego-ginekologicznego podał m.in. że: 
- boksy porodowe wyposażone są w łóżka porodowe pozwalające rodzić w każdej 

pozycji (wertykalnej, na siedząco, w kucki, pozycji bocznej).Widocznie ankietowane 
rodzące same wybrały pozycję leżącą. Rodzące były zachęcane w II okresie 
porodu do wygodnej pozycji parcia. W oddziale prowadzone są porody aktywne, tj. 
rodzące chodzą, korzystają z natrysku i piłki. W II okresie porodu też chodzą, ale 
akt porodu odbywa się na łóżku, które może pełnić rolę krzesła porodowego, 

- krocze nacinane było z powodu m.in.: porodów przedwczesnych, dużej urodzeniowej 
masy dziecka, w sytuacjach szybkiego zakończenia porodu (zagrożenie zamartwicą, 
zwolnienia tętna płodu). W 2013 r. na 897 porodów fizjologicznych 53 były 
przedwczesne, 80 porodów z wagą dzieci między 4000-4500 g. W 2014 r na 870 
porodów - 44 przedwczesne i 78 porodów z wagą dzieci między 4000-4500 g. W 2015 r. 
na 717 porodów - 31 przedwczesnych i 59 z wagą dzieci między 4000-4500 g, 

- w szpitalu nie ma cięć cesarskich na życzenie. Prawdopodobnie były to cięcia  
z uwagi na brak zgody na poród siłami natury po cięciu cesarskim - traktowane 
przez pacjentki jak cięcie na życzenie. 

- nie wykonuje się zabiegu Kristellera, jedynie ucisk nadłonowy w przypadku zagro-
żenia dystocją barkową lub przy ocenie obkurczania się macicy i znaku odklejania 
łożyska. 

- w oddziale dzieci rodzone są na brzuchu matki. Jedynie ze względów medycznych 
kontakt z matką jest skracany na wniosek lekarza neonatologa. 

(dowód: akta kontroli str. 580-583) 
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W 2014 r. oraz w I połowie 2015 r. w oddziale położniczo – ginekologicznym, przy 
porodzie fizjologicznym, nie stosowano znieczulenia zewnątrzoponowego. Również 
po 1 lipca 2015 r. do czasu trwania niniejszej kontroli (mimo dodatkowej opłaty ze 
strony NFZ za znieczulenie zewnątrzoponowe), w oddziale położniczo - 
ginekologicznym nie zastosowano tego typu znieczulenia. Przyczyną był brak 
lekarzy anestezjologów potrzebnych do wykonania znieczuleń zewnątrzoponowych. 

(dowód: akta kontroli str. 260) 

Zarządzeniem nr 157 /2014 Dyrektora Szpitala z dnia 1.10.2014 r. wprowadzone zostały 
wzory formularzy zgód na zabiegi operacyjne oraz diagnostyczne, stanowiące dla 
pacjenta podwyższone ryzyko. Formularze zgód, w tym zgody na cesarskie cięcie 
zamieszczone zostały na stronie internetowej Szpitala. W zapisie wzoru zarządzenia 
wskazano negatywne skutki, jakie związane były z cesarskim cięciem dla pacjentki. Nie 
wskazano, jaki może mieć to wpływ na dziecko (w przyszłości).  

(dowód: akta kontroli str. 567-569) 

Na pytanie, gdzie kobieta podpisuje zgodę na udzielenie świadczenia, oddziałowa 
oddziału położniczego podała, że (-) „na izbie przyjęć podpisuje zgodę na 
hospitalizację oraz kogo upoważnia do informacji o jej stanie. Na sali porodowej 
zgodę na piśmie, tj. podania leków drogą domięśniową i dożylną, nacięcia krocza  
i szycie krocza, podłączenia kroplówki naskurczowej, amnioskopię - ocenę wód 
płodowych, amniocentezę - przebicie pęcherza moczowego, poród zabiegowy, 
ręczne wydobycie łożyska, rewizję jamy macicy. Wszystko ujęte zostało we wzorze 
planu porodu obowiązującego w Szpitalu. 

(dowód: akta kontroli str. 283, 570-571) 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie, 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

- nieodnotowywanie w dokumentacji medycznej pacjentek objętych badaniem kon-
trolnym czynności, których wykonanie i udokumentowanie określone zostało  
w rozporządzeniu w sprawie standardów opieki okołoporodowej, tj.: zapisów 
dotyczących zgody na zlecone przez lekarza procedury (dział IV ust. 3 standardów 
okołoporodowych), oceny położenia płodu (dział  VIII ust. 2 pkt. 2 lit. f), oceny 
wyników badań laboratoryjnych (dział  VIII ust. 2 pkt 2 lit. e), oceny przygotowania 
do porodu oraz aktywnego w nim uczestnictwa (dział VIII ust. 2 pkt 2 lit. o) 
uzasadnienia dotyczącego  nacięcia krocza (dział IX ust. 4 pkt. 7), oceny 
obserwacji przebiegi kontaktu matka i dziecko „skóra do skóry” i pomocy  
w przystawianiu noworodka do piersi (dział X ust. 3 pkt. 6), kontroli stanu kanału 
rodnego, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli szyjki macicy we wziernikach 
(dział XI ust. 2 pkt. 3), zaopatrzenia chirurgicznego ran w obrębie kanału rodnego  
i krocza (dział XI ust. 2 pkt. 4) 

(dowód: akta kontroli str. 555-557) 

Koordynator oddziału położniczo – ginekologicznego wyjaśnił, że: 
- braki dotyczące zgody pacjentek na wykonanie procedury zleconej przez lekarza, 

dotyczyły w większości porodów, które odbyły się w 2013 r. Wprowadzono 
działania naprawcze i uczulono lekarzy na prawidłowe prowadzenie zapisów  
w dokumentacji medycznej, 

- nie odnotowanie oceny wyników badań laboratoryjnych wynikało z ich braku w karcie 
ciąży, 

- pomimo, że nacięcie krocza było uzasadnione, nie zostało należycie udokumen-
towane. 

(dowód: akta kontroli str. 144) 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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2.4. W Szpitalu nie ma banku mleka kobiecego. W 2013 r. w trybie przetargowym 
apteka szpitalna nabyła mleko modyfikowane Bebilon 1RTF (90 ml) w cenie 0,07 zł 
za butelkę, w 2014 r. Nan Pro1 (90 ml) w cenie 0,03 zł  za butelkę i w 2015 r. Nan 
Ha1 (90 ml) i Nan Pro1 (90 ml) w cenie 0,03 zł za butelkę.  
W tym samym okresie w ramach otrzymanych darowizn korzystano z mleka mody-
fikowanego o nazwie Enfamil 1 Premium - producent MEAD Johnson,  HIPP 1 Bio 
Combiotik producent HHPP Polska Sp. z o.o. oraz Humana 1 - producent Humana 
Poland Sp. z o.o. 

(dowód: akta kontroli str. 572) 

Z analizy 100 kart opieki laktacyjnej pacjentek, objętych badaniem kontrolnym 
wynikało, że mleko modyfikowane podano 4 noworodkom urodzonym fizjologicznie 
przez matki oraz 12 noworodkom urodzonym w wyniku cesarskiego cięcia. 

(dowód: akta kontroli str. 562-566) 

Decyzję o sztucznym dokarmianiu noworodka każdorazowo podejmował lekarz 
neonatolog, stosownym wpisem do dokumentacji pacjentki – karta opieki laktacyjnej. 
Wskazywał również na rodzaj mieszanki, którą należy podać. 

(dowód: akta kontroli str. 572-573) 

Z badań ankietowych wynika, że ponad 70% kobiet udzielających odpowiedzi 
zostało poinformowanych przez personel Szpitala, jak przystawić dziecko do piersi.  
4 kobiety, które urodziły dziecko w wyniku c.c. podały, że zaprzestały karmić dziecko 
piersią przed wyjściem ze szpitala. W badaniach ankietowych 16 pacjentek, co 
stanowiło 53,3% (cesarskie cięcie) oraz 23 pacjentek, co stanowiło 39,7% (poród 
fizjologiczny) wskazało, że noworodek otrzymywał mleko w proszku. 

(dowód: akta kontroli str. 478-489) 

W 2013 r. na oddziale położniczym zużyto 2.694 sztuki mieszanki, w 2014 r. -  
2.371 sztuk i do września 2015 r. - 2.431 sztuk mieszanki (90 ml każda) 

(dowód: akta kontroli str. 574) 

Ordynator oddziału neonatologicznego Anna Kozłowicz - Zientała, wyjaśniając 
potrzebę dokarmiania mieszanką sztuczną noworodków donoszonych wskazała, że:  
(-) wskazaniem do dokarmiania sztucznego jest niedostateczna ilość pokarmu 
matki. Ma to najczęściej miejsce w I-III dobie życia dziecka. Drugim wskazaniem to 
zbyt niski poziom glukozy w krwi noworodka matek cukrzycowych. Porcje pokarmu 
do 10-30 ml na jedno karmienie. Pielęgniarka odciąga mieszankę do strzykawki  
i karmi ze strzykawki (aby nie zaburzać nauki odruchu ssania) lub odlewa zalecaną 
porcję do butelki 50 ml, nieoznakowanej i karmi przez smoczek (butelka 
konfekcjonowana z mieszanką nr 1 ma 90 ml). 

(dowód: akta kontroli str. 575) 

Na stanie oddziału położniczego nie było laktatorów. W złożonym wyjaśnieniu 
położna oddziałowa pododdziału położniczego i patologii ciąży Z.W. podała, że 
oddział położniczy funkcjonuje wspólnie z oddziałem neonatologii, przy którym 
znajduje się poradnia laktacyjna. Oddział neonatologii zapewnia dostęp do 
laktatorów i lodówek do odciąganego mleka  

(dowód: akta kontroli str. 576) 

2.5. Ogółem na 300 ankiet wysłanych do losowo wybranych pacjentek, które rodziły 
w Szpitalu w latach 2013-2015, otrzymano 88 wypełnionych ankiet26.  
Z 200 ankiet skierowanych do pacjentek, które odbyły p.f. otrzymano 58, co 
stanowiło 29% ogółu. Ze 100 ankiet skierowanych do pacjentek, które urodziły w 
drodze c.c. otrzymano 30 (30%).  

                                                      
26 8 ankiet za potwierdzeniem zwrotnym i adnotacją, że „adresat nie mieszka pod tym adresem” i 4 odesłane niewypełnione. 
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Na 30 które udzieliły odpowiedzi (c.c.), 16 pacjentek (60%) rodziło pierwsze dziecko. 
Na 58 (p.f.), 26 pacjentek (44,8%) rodziło pierwsze dziecko i 25 pacjentek (43,1%) 
drugie dziecko. Ponad 80% odpowiadających wskazało, że posiada wykształcenie 
wyższe oraz mieszka w mieście oraz 8 osób podało, że przed porodem nie pracowało 
zawodowo.  
W opinii 27 kobiet (c.c.), tj. 90% i 52 kobiet, tj. 89,7% udzielających odpowiedzi 
(p.f.), w czasie pobytu w Szpitalu respektowane były ich prawa do prywatności  
i intymności. 

(dowód: akta kontroli str. 584-595) 

2.6. Zarządzeniem nr 38/2001 Dyrektora Szpitala z 19 października 2001 r. 
(obowiązującym) wprowadzony został zakaz promowania i reklamy produktów 
zastępujących mleko matki.                                     

(dowód: akta kontroli str. 577-579) 

Na terenie oddziału położniczego, w czasie prowadzonych oględzin nie stwierdzono 
materiałów reklamowych skierowanych do pacjentek (próbek produktów 
przeznaczonych dla noworodka). Na pytanie skierowane do ordynatora oddziału  
w sprawie prowadzonej działalności marketingowej skierowanej do pacjentek - 
uzyskano odpowiedź negatywną. 

(dowód: akta kontroli str. 245-247, 292-294) 

W ankietach 23 pacjentek (c.c.), tj. 76,7% oraz 39 pacjentek (p.f.), co stanowiło 
67,2% udzielających odpowiedzi podało, że w trakcie pobytu w Szpitalu zetknęło się 
z reklamą i ofertami zakupu produktów i usług związanych z opieką nad 
noworodkiem. Odpowiednio 18 i 25 pacjentek wskazało, że w związku z tymi 
działaniami marketingowymi, otrzymało po wyjściu że Szpitala propozycje ich 
zakupu.                                

(dowód: akta kontroli str. 478-489) 

Wyjaśniając powyższe rozbieżności koordynator oddziału położniczo-
ginekologicznego wskazał, że oferty zakupu produktów i usług związanych z opieką 
nad noworodkiem dotyczą oddziału neonatologii. 

(dowód: akta kontroli str. 581-582) 

Ordynator oddziału neonatologicznego Anna Kozłowicz-Zientała poinformowała, że cyt.: 
„w chwili obecnej nie jest prowadzona działalność o charakterze marketingowym 
kierowana do matek. Wcześniej matki otrzymywały paczki „Skarb maluch” w formie 
upominków. Były w niej głównie materiały edukacyjne, próbki kosmetyków do 
pielęgnacji. Jedyną korzyścią dla oddziału był fakt możliwości stosowania maści 
„Sudocrem” do pielęgnacji pośladków noworodka w małych opakowaniach 
przeznaczonych dla jednego dziecka. Opakowania zamawiane przez aptekę mają po 
400g, wymagają rozważania na mniejsze porcje (ze względów epidemiologicznych)”. 

(dowód: akta kontroli str. 583) 

Najwyższa Izba Kontroli, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, pozytywnie ocenia 
działania Szpitala w zbadanym obszarze. 

 

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 Kontroli27, wnosi o: 

                                                      
27 Dz. U. z 2015 r., poz.1096 , zwanej dalej ustawą o NIK. 
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1. Zapewnienie na oddziale położniczym we wszystkie dni tygodnia 
wyodrębnionej opieki lekarskiej przez 3 lekarzy. 

2. Podjęcie działań dla zapewnienia w lokalizacji badań w zakresie diagnostyki 
prenatalnej i dostępu do badań fetoskopii, wymaganych dla oddziału III 
poziomu referencyjności. 

3. Przestrzeganie i dokumentowanie przez personel medyczny standardów opieki 
okołoporodowej, wymienionych rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia  
20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy 
udzielaniu świadczeń z zakresu opieki okołoporodowej. 

4. Przeszkolenie personelu medycznego oddziału położniczego w zakresie 
stosowania standardów opieki okołoporodowej, w tym uzyskania zaświadczeń 
o ukończonych kursach doskonalących na II poziomie wiedzy o laktacji. 
 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach: jeden dla 
dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 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 Szczecinie. 

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 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. 

Szczecin, dnia    15       grudnia 2015 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Szczecinie 
                     Kontroler Dyrektor 
              Danuta Laskowska 
           Główny specjalista k.p.   
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