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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 Szczecinie 

Kontrole Małgorzata Chabiniak, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 97330 z dnia 17 września 2015 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 7, 72-200  
Nowogard (dalej: Szpital). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Kazimierz Lembas, Dyrektor Szpitala1 od 20.10.2005 r.  
 (dowód: akta kontroli str. 5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Oddział położniczo – ginekologiczny2 Szpitala w latach 2013-2015 (do 30 września) 
prawidłowo realizował zadania w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz 
przestrzegania standardów opieki okołoporodowej i praw pacjenta. 

Oddział był przygotowany do udzielania świadczeń zdrowotnych, w sposób gwarantujący 
pacjentom opiekę zgodną ze standardami opieki okołoporodowej i prawami pacjenta, 
poprzez spełnienie wymogów w zakresie: liczby i kwalifikacji lekarzy udzielających 
świadczeń, wyposażenia w sprzęt medyczny i aparaturę medyczną wymaganą dla Oddziału 
I poziomu referencyjności. Pomieszczenia Oddziału spełniały warunki określone w rozpo-
rządzeniu Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim 
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą3. Pacjentki miały zapewnione warunki do godnego pobytu w Oddziale, 
poszanowanie ich prawa do intymności oraz możliwość korzystania z pomocy psychologa, 
wyposażenia ułatwiającego poród oraz niefarmakologicznych metod zwalczania bólu. 
Świadczenia zdrowotne, objęte umową z Narodowym Funduszem Zdrowia4, były udzielane 
nieodpłatnie ubezpieczonym pacjentkom.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Przygotowanie Oddziału do udzielania świadczeń zdrowotnych. 

1.1. Działalność Oddziału w latach 2013 – 2015. 
W latach 2013-2015 zadania w zakresie opieki okołoporodowej Oddział realizował na 
podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne5, zawartej 
z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia6. 
W umowie określono m.in. osoby udzielające świadczeń, potencjał wykonawczy 
(harmonogram zasoby, załącznik nr 2 do umowy), harmonogram pracy,  rzeczowo - finansowy 
oraz liczbę, cenę jednostkową i kwotę zobowiązania w poszczególnych zakresach świadczeń.  

(dowód: akta kontroli str. 270-271, 344-360) 

                                                      
1 Dalej: Dyrektor. 
2 Dalej: Oddział. 
3 Dz. U. z 2012 r., poz. 739, dalej: rozporządzenie MZ z 26.06.2012 r. 
4 Dalej: NFZ. 
5 Nr 16-00-01932-11-06/03-01-11-36 z 30.12.2010 r., dalej: umowa z ZOW NFZ. 
6 Dalej: ZOW NFZ. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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W latach 2013-2015 (do 30.09.) na Oddział przyjęto odpowiednio: 969 w 2013 r., 1.250 
w 2014 r. oraz 901 w 2015 r.7 kobiet i liczba ta była porównywalna do lat poprzednich (2010-
2012), kiedy wynosiła odpowiednio: 1.014, 955, 9168. W latach 2010 – 2015 porody 
rodzinne stanowiły odpowiednio: 5,3%, 7,8%, 8,9%, 7,2%, 16,2%, 17,4%, 13,5%9 porodów 
ogółem. Liczba przyjętych porodów w latach 2013-2015 była porównywalna do lat 
poprzednich (w 2010 – 413 porodów, w 2011 - 321, w 2012 – 314). W badanym okresie 
przyjęto: 

 w 2013 roku 327 porodów, z tego: porodów fizjologicznych 167 (51,1%), zakończonych 
cesarskim cięciem10 160 (48,9%), 

 w 2014 roku 414 porodów, z tego: p.f. 190 (45,9%) zakończonych c.c. 224 (54,1%), 

 w 2015 roku 341 porodów, z tego: p.f. 167 (49%), zakończonych c.c. 174 (51%). 
W okresie objętym kontrolą w Szpitalu:  

 urodziło się 1.087 dzieci żywych: 328 w 2013 r., 415 w 2014 r. i 344 w 2015 r. oraz 2 
noworodki martwe (w 2013 r.), 

 nie było zgonów kobiet związanych z porodem, żaden poród nie został zakończony użyciem 
vacum, 2 porody (w 2014 r.) zakończyły się wykorzystaniem kleszczy, 

 do szpitala o wyższym poziome referencyjności zostało przekazanych 7 ciężarnych11. 
(dowód: akta kontroli str. 260, 238, 246, 250) 

W latach 2013-2015 działalność Oddziału nie była przedmiotem kontroli zarówno 
zewnętrznych organów kontrolnych jak i krajowego/wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie 
położnictwa i ginekologii lub neonatologii. 

(dowód: akta kontroli str. 259) 

Z informacji Burmistrza Nowogardu wynikało, że na terenie Gminy w latach 2013-2015 r. nie 
funkcjonowały szkoły rodzenia. Gmina nie realizowała w tym okresie również programów  
w zakresie ochrony zdrowia i polityki prorodzinnej, polegających na organizowaniu szkół 
rodzenia (art. 7 ust. 1 pkt 5 i 16 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym12). 

(dowód: akta kontroli str. 233-234) 

W okresie objętym kontrolą w Oddziale nie zarejestrowano ognisk epidemiologicznych 
zakażeń (patogeny alarmowe). W 2013 r. na Oddziale doszło do 1 indywidualnego zakażenia 
wewnątrzszpitalnego. Zakażenie dotyczyło matki, źródłem zakażenia była flora fizjologiczna 
skóry, prawdopodobnie rąk personelu. W celu wyeliminowania takich zdarzeń w przyszłości  
w Szpitalu m.in. zorganizowano szkolenia/ćwiczenia przypominające z zakresu higieny rąk, 
dwa razy do roku przeprowadzano kontrole wewnętrzne w zakresie poprawności stosowania 
procedur, w czasie których nie stwierdzono nieprawidłowości. W Szpitalu funkcjonowały 
procedury epidemiologiczne w przypadku wystąpienia ogniska zakażenia oraz system kontroli 
zakażeń szpitalnych13. O wystąpieniu zakażenia wewnątrzszpitalnego nie został 
powiadomiony Powiatowy Inspektor Sanitarny.  

(dowód: akta kontroli str. 261-269, 465-506) 

Ordynator Oddziału Zbigniew Szychowski wyjaśnił: nie zgłoszono do Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego zakażenia, które miało miejsce w 2013 r. gdyż zgodnie z jego 
wytycznymi, nie zgłaszamy pojedynczych zakażeń lecz przypadki epidemicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 402, 411) 

                                                      
7 Odpowiednio: w 2013 r. 466 na położniczy i 503 na ginekologiczny, w 2014 r. 577 na położniczy i 673 na 

ginekologiczny, w 2015 r. (30.09.) 480 na położniczy i 421 na ginekologiczny. 
8 Rok 2010: 526 na położniczy i 408 na ginekologiczny, rok 2011: 434 na położniczy i 521 na ginekologiczny., 

rok 2012: 469 na położniczy i 447 na ginekologiczny. 
9 Odpowiednio: 22, 25, 28, 53, 72, 46. 
10 Dalej: p.f. (porody fizjologiczne) i c.c. (cesarskie cięcie). 
11 3 w 2013 r., 2 w 2014 i 2015. 
12 Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 j.t. 
13 Zarządzenia Dyrektora: nr 3/2014 z 30.06.2014 r. w sprawie powołania Zespołu i Komitetu kontroli zakażeń 

szpitalnych (zmieniające zarządzenia nr 7/2004 w sprawie powołania Zespołu ds. zakażeń szpitalnych oraz nr 
27/2004 w sprawie powołania komitetu ds. kontroli zakażeń), nr 7 z 27.04.2015 r. w sprawie wprowadzenia 
procedury izolacji, nr 6 z 26.01.2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury przygotowania pacjenta do 
zabiegu operacyjnego w oddziale szpitalnym, nr 9/2014 z 01.12.2014 r. w sprawie stosowania profilaktyki 
zakażeń miejsca operowanego, nr 10/2015 z 20.08.2015 r. w sprawie stosowania antybiotyków w terapii 
zakażeń. 
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1.2. Zapewnienie odpowiedniej liczby wykwalifikowanych lekarzy, położnych 
i pielęgniarek na oddziale położniczym. 
1. W okresie objętym kontrolą, na Oddziale zatrudniony był personel medyczny w liczbie 
określonej w rozporządzeniach Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych 
z zakresu leczenia szpitalnego14 i o kwalifikacjach wskazanych w tych przepisach. 
Świadczenia zdrowotne udzielane były przez lekarzy ze specjalizacją w dziedzinie 
położnictwa i ginekologii: w 2013 r. przez 8 lekarzy (w tym 1 lekarz w trakcie specjalizacji), 
w 2014 przez 9 lekarzy (w tym 2 trakcie specjalizacji) i w 2015 r. przez 11 lekarzy (w tym 2  
w trakcie specjalizacji). Spośród lekarzy udzielających świadczeń, 4 w 2013 r. oraz 5 w 2014 r. 
i 2015 r. posiadało II0 specjalizacji w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Lekarze udzielający 
świadczeń na Oddziale zatrudnieni byli na podstawie kontraktów. Zgodnie z zawartymi 
umowami, lekarze zobowiązani byli do świadczenia usług od poniedziałku do piątku 
w wymiarze 7 godzin oraz pełnienia dyżurów zwykłych (17 godzin) oraz świątecznych (24 
godzinny). Z jednym lekarzem została zawarta umowa na świadczenie usług medycznych - 
dyżurów.  

(dowód: akta kontroli str. 337-360, 440-458)  

Imienne listy lekarzy wykonujących świadczenia, zostały ujęte w załącznikach do umowy 
zawartej z ZOW NFZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych w poszczególnych latach. W wyniku 
zgłaszanych przez Szpital do ZOW NFZ zmian w obsadzie kadrowej, w latach 2013-2015 do 
umowy podpisano 9 aneksów15 w zakresie potencjału wykonawczego Oddziału. 

(dowód: akta kontroli str. 270-271, 337-360) 

Zgodnie z załącznikiem nr 2 „Harmonogram zasoby”, lekarz K.K. miał udzielać świadczeń 
zdrowotnych na Oddziale w wymiarze 36 godzin średniotygodniowo w okresie od 
01.07.2013 r. – 30.09.2015 r. Z harmonogramu dyżurów wynikało, że ww. lekarz pełnił  
w okresie lipiec-sierpień 2013 roku 4 dyżury zwykłe (17 godzin)16. 

 (dowód: akta kontroli str. 337-360, 364-381, 430-431) 

Dyrektor wyjaśnił: Zgodnie z zawartą umowa z ZOW NFZ w Szczecinie w harmonogramie 
czasu pracy lekarzy wykazuje się wyłącznie planowany tygodniowy czas pracy poszczególnych 
lekarzy bez rozbicia na tzw. czas dzienny i dyżurowy. Umowa nie zobowiązuje Szpitala do 
rozbicia godzin pracy na pracę dzienna w oddziale i na godziny związane z pełnieniem dyżurów. 
Lekarz wykonywał usługi lekarskie na podstawie umowy cywilno-prawnej. 

(dowód: akta kontroli str. 354, 362) 

2. Na Oddziale zapewniona była całodobowa opieka lekarska we wszystkie dni tygodnia. 
Świadczenia zdrowotne na Oddziale udzielane były: w dni robocze od 800 do 1500 w ramach 
„normalnej ordynacji” oraz w formie dyżurów wynikających z harmonogramu zwykłych (od 
1500 do 800) i świątecznych (od 800 do 800).  W badanym okresie świadczenia zdrowotne 
objęte umową ZOW NFZ realizowane były zgodnie z określonym harmonogramem oraz 
przez osoby wymienione w umowie.  

(dowód: akta kontroli str. 270-271, 337-381, 439-450) 

3. Z analizy grafiku dyżurów lekarskich oraz wykazu personelu udzielającego świadczeń 
w Oddziale w lipcu i sierpniu w latach 2013 - 2015 wynikało, że: 

 lekarze pełniący dyżury posiadali wymagane przez NFZ stopnie specjalizacji dla danego 
poziomu referencyjności.  

 spełniony był warunek dotyczący obecności lekarza specjalisty w dziedzinie 
anestezjologii w lokalizacji, zgodnie z poziomem referencyjności Szpitala,  

                                                      
14 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 

leczenia szpitalnego (Dz. U. 2013, poz. 1082 ze zm.) zmienione rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia  
22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. 2013, poz. 
1520 ze zm.), dalej: rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych. 

15 Aneks: nr 29 z 23.05.2013 r. (obowiązujący od 01.07.2013 r.), nr 31 z 10.07.2013 r. (z mocą obowiązującą od 
01.07.2013 r.), nr 43 z 12.02.2014 r. (z mocą obowiązującą od 01.01.2014 r.), nr 45 z 12.02.2014 r. (z mocą 
obowiązującą od 01.02.2014 r.), nr 50 z 27.05.2014 r. (z mocą obowiązującą od 12.03.2014 r.), nr 57 
z 19.11.2014 r. (z mocą obowiązującą od 01.07.2014 r.), nr 29 z 23.05.2015 r. (z mocą obowiązującą od 
01.07.2013 r.), nr 61 z 19.01.2015 r. (z mocą obowiązującą od 01.01.2015 r.), nr 73 z 13.07.2015 r. (z mocą 
obowiązującą od 20.06.2015 r.). 

16 1.07.2013 r., 23.07.2013 r., 5.08.2013 r., 12.08.2013 r. 
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 3 lekarzy pracujących w ramach „normalnej ordynacji” udzielało świadczeń zdrowotnych 
przez ponad 24 godzin w trybie ciągłym: W.M. 13 razy, W.K. i Z.Sz. raz. 

 (dowód: akta kontroli str. 337-381, 432-438, 450-458) 

4. Zarządzeniem nr 06/2014 z 13.08.2014 r. dyrektor ustalił minimalne normy zatrudnienia 
pielęgniarek i położnych w Szpitalu ma okres 3 kolejnych lat. Dla Oddziału norma wynosiła 
11,41 etatu. Obsada kadrowa Oddziału była zgodna z przyjętymi normami, zatrudnionych 
było 12 położnych. 

 (dowód: akta kontroli str. 290 - 294, 337 - 381) 

5. W ramach szkoleń wewnętrznych prowadzonych przez pielęgniarkę naczelną oraz położną 
oddziałową, położne zapoznane zostały z rozporządzeniem 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 noworodkiem17. Szkolenie odbyło się w 
lutym 2013 r., a w 2014 i 2015 roku zostało powtórzone. Ponadto pielęgniarki i położne wiedzę 
na temat standardów okołoporodowych uzyskiwały w trakcie odbywania specjalizacji w 
dziedzinie pielęgniarstwa położniczego i rodzinnego. W ramach szkoleń wewnętrznych, położne 
uczestniczyły również w szkoleniach m.in. nt.: sprawdzone sposoby uśmierzania bólu podczas 
porodu, karmienie naturalne czy sztuczne noworodka, naturalne metody uśmierzania bólu, 
zalety karmienia piersią, prowadzenie grup wsparcia matek karmiących piersią, poradnictwo 
laktacyjne na poziomie podstawowym, poród w pozycjach wertykalnych, obsługa wanny do 
porodu w wodzie. Szkolenia odbywały we własnym zakresie, w ramach podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych. Szpital nie ponosił z tego tytułu żadnych wydatków. W szkoleniu nt. standardów 
opieki okołoporodowej nie uczestniczył ordynator Oddziału, a ze standardami, jak wyjaśnił, 
zapoznał się z treści rozporządzenia w sprawie standardów okołoporodowych. 

 (dowód: akta kontroli str. 10-16, 295-336) 

1.3. Zapewnienie odpowiednich pomieszczeń, sprzętu i aparatury medycznej do 
świadczenia opieki okołoporodowej 
1. Szpital spełniał wymogi formalne, organizacyjno-techniczne i kadrowe, określone 
w załączniku nr 3 do rozporządzeń w sprawie świadczeń gwarantowanych dla oddziału 
położniczego I stopnia referencyjności. Pacjentkom zapewniono całodobową opiekę lekarską 
we wszystkie dni tygodnia, na oddziale znajdował się wymagany sprzęt medyczny (kolposkop, 
3 aparaty KTG oraz 3 kardiomonitory). Szpital miał również zapewniony dostęp do badań 
histopatologicznych18. 

(dowód: akta kontroli str. 270-279, 337-380) 

2. Oddział spełniał warunki określone w rozporządzeniu MZ z 26.06.2012 r. dotyczące sal 
chorych, zespołu porodowego. dostępu do łóżek, wyposażenia w urządzenia sanitarne 
sposobu urządzenia pokojów łóżkowych w oddziale położnictwa. Na izbie przyjęć i bloku 
porodowym pacjentki miały zapewnione warunki do intymności i poszanowania godności 
(pacjentki mogły w sposób nieskrępowany przebrać się, wykąpać (łazienki w salach), 
stanowiska porodowe były odgrodzone przed dostępem osób niepowołanych, a podczas 
otwarcia drzwi pacjentka nie była widoczna. Na Oddziale znajdowała się sala porodów 
rodzinnych, 3 stanowiska do porodu oraz sala operacyjna dla c.c. i blok operacyjny. Na 
salach były sprzęt umożliwiający poród w innym miejscu, niż na łóżku/fotelu porodowym, 
taki jak wanna. Personel oddziału posiadał identyfikatory. Laktator oraz lodówka do 
przechowywania mleka znajdowały się na wyposażeniu Oddziału Noworodkowego. 

(dowód: akta kontroli str. 385-401, 510, 514) 

Pacjentkom oferowano możliwość korzystania z farmakologicznych i niefarmakologicznych 
metod uśmierzania bólu, takich jak: gaz Entonox, przyjmowanie dowolnej pozycji w I okresie 
porodu, poruszanie się, korzystanie z udogodnień (piłka, worek sako), kąpiel relaksacyjna 
w wannie - imersja wodna, masaż części krzyżowo-lędźwiowej kręgosłupa, stosowanie 
metod relaksacyjnych (prawidłowe oddychanie, wizualizacja). 

(dowód: akta kontroli str. 10-232) 

                                                      
17 Dz. U. 2012, poz. 1100, dalej: standardy okołoporodowe. 
18 Umowa kontraktowa z 9.02.2008 r. dot. diagnostyki patomorfologicznej. 
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1.4. Zorganizowanie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. 
1. W Szpitalu nie wprowadzono wewnętrznych procedur zapewniających przestrzeganie 
standardów opieki okołoporodowej oraz procedur dotyczących przekazywania pacjentek 
do szpitali o wyższym poziomie referencyjności. 

(dowód: akta kontroli str. 235, 246, 250) 

Dyrektor wyjaśnił: położne Oddziału zostały zapoznane z rozporządzeniem w sprawie 
standardów opieki okołoporodowej przez pielęgniarkę naczelną i położną oddziałową. 
Położne wiedzę na ten temat czerpały w czasie szkoleń wewnątrzoddziałowych oraz 
w trakcie odbywania specjalizacji w dziedzinach pielęgniarstwa położniczego i rodzinnego.  

(dowód: akta kontroli str. 235, 246, 259) 

2. W okresie objętym kontrolą, na Oddziale nie odnotowano przypadku śmierci pacjentki lub 
dziecka. W związku z porodem, do szpitala o wyższym poziomie referencyjności zostało 
przekazanych 7 pacjentek (3 w 2013 r., 2 w 2014 i w 2015 r.).  

(dowód: akta kontroli str. 246, 250, 260) 

3. W Szpitalu od 2014 r. pacjentki miały możliwość skorzystania z pomocy psychologa, 
zatrudnionego w szpitalu na umowę zlecenie19.  

 (dowód: akta kontroli str. 251, 254-256) 

4. W kwestii umożliwienia pacjentkom skorzystania z dodatkowej opieki pielęgnacyjnej 
dyrektor wyjaśnił: w Oddziale nie zaistniała potrzeba umożliwiania pacjentkom korzystanie 
z dodatkowej opieki pielęgniarskiej. Z uwagi iż oferowania opieka była wystarczająca. 

(dowód: akta kontroli str. 235, 239, 246, 251) 

1.5. Sytuacja finansowa szpitala oraz oddziału położniczego. 
W latach 2013-2015 (30.09.) przychody Szpitala ogółem wynosiły odpowiednio: 
14.871.158,08 zł w 2013 r., 14.981.769,29 zł w 2014 r. i 10.668.039,70 zł w 2015 r. (30.09.). 
W analogicznym okresie Szpitala poniósł koszty w wysokości: w 2013 r. 14.928.720,76 zł, 

w 2014 r. 15.501.057,94 zł i w 2015 r. 12.107.413,52 zł. Z tytułu prowadzonej działalności 

Szpital w  badanym okresie poniósł stratę w wysokości: 57.562,68 zł w 2013 r., w 2014 roku 
519.288,65 zł i w 2015 (III kwartał) 1.439.372,82 zł. Zobowiązania wymagalne wynosiły: 

 w 2013 roku - 1.670.817 zł (m.in. z tytułu zakupu: leków i materiałów medycznych 
290.308 zł, sprzętu medycznego 108.743 zł, usług obcych 1.147.283 zł), 

 w 2014 roku - 2.101.663 zł (m.in. z tytułu zakupu: leków i materiałów medycznych 
409.143 zł, sprzętu medycznego 272.118 zł, usług obcych 1.209.845 zł), 

 w 2015 roku (III kwartał) - 1.720.538 zł (m.in. z tytułu zakupu: leków i materiałów 
medycznych 382.045 zł, sprzętu medycznego 240.560 zł, usług obcych 971.997 zł).  

(dowód: akta kontroli str. 281-289, 459-464) 

W okresie objętym kontrolą Oddział wykazywał ujemny wynik finansowy: w 2013 r. - 
624.564,83 zł, w 2014 r. - 488.877,58 zł i w 2015 r. (30.09.) - 629.451,05 zł. Najwyższe 
koszty generował blok operacyjny Oddziału, odpowiednio: w 2013 r. - 638,846,82 zł (29,6% 
kosztów oddziału wynoszących 2.161.326,35 zł), w 2014 r. - 767.088,13 zł (31,5% kosztów 
Oddziału wynoszących 2.437.098,30 zł), w 2015 r. - 548.951,09 zł (31,2 % kosztów oddziału 
wynoszących 1.758.185,93 zł).  

(dowód: akta kontroli str. 284-286) 

W okresie objętym kontrolą, w umowie zawartej z ZOW NFZ jednostka rozliczeniowa  
w położnictwie i ginekologii została wyceniona na 52 zł, p.f. i c.c. na 35 punktów (wartość 
procedury 1.820 zł). W latach 2013-2015 zakontraktowane zostały świadczenia wycenione 
na następującą liczbę punktów rozliczeniowych i wartości: w 2013 r. 10.007 pkt o wartości 
520.364 zł20, w 2014 r. 10.260 pkt o wartości 606.372 zł21, w 2015 r. 11.661 pkt o wartości 
606.372 zł22. W każdym roku zakontraktowana wartość świadczeń na dzień 01.01. była 
niższa od faktycznie zrealizowanych. W wyniku renegocjacji umowy, podpisywane były 

                                                      
19 Umowa zlecenie z 28.03.2014 r. o udzielane świadczeń zdrowotnych z zakresu psychologii klinicznej. 
20 Aneks nr 24 z 18.12.2913 r. zawarty w celu ustalenia kwoty zobowiązania w okresie rozliczeniowym od 1.01 - 

31.12.2013 r. 
21 Aneks nr 38 z 13.12.2013 r. ustalający kwotę zobowiązania w okresie rozliczeniowym od 1.01-31.12.2014 r. 
22 Aneks nr 60 z 24.12.2014 r. ustalający kwotę zobowiązania w okresie rozliczeniowym od 1.01-31.12.2015 r. 
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aneksy do wysokości rzeczywistego wykonania. Wykonane świadczenia zostały wycenione 
na następującą liczbę punktów rozliczeniowych i wartości: 

 w 2013 r.23 - 10.593 pkt o wartości 550.836 zł (p.f. 5.577 pkt o wartości 290.004 zł, c.c. 
5.016 pkt o wartości 260.832 zł), tj. o 5,8% więcej niż zakontraktowano, 

 w 2014 r.24 - 14.245 pkt o wartości 740.740 zł (p.f. 6.335 pkt o wartości 329.420 zł, c.c. 
7.910 pkt o wartości 411.320 zł), tj. 38,8% więcej niż zakontraktowano, 

 w 2015 r. (30.09.)25 - 11.831 pkt o wartości 615.212 zł  (p.f. 5.810 pkt o wartości 302.120 zł, 
c.c. 6.021 pkt o wartości 313.092, zł) tj. o1,4% więcej od zakontraktowanych. 

 (dowód: akta kontroli str. 270-271, 280) 

Dyrektor wyjaśnił: Zapłata z NFZ w latach 2013 − 2015 nie zapewniała sfinansowania 
poszczególnych świadczeń wykonywanych w oddziale położniczym Szpitala. Oddział 
położniczo-ginekologiczny przyniósł straty w latach: 2013r – strata w wysokości - 
624 564,63 zł, 2014r – strata w wysokości - 488 877,87 zł, za III kwartały 2015r – strata 
w wysokości 629.451,05 zł. Straty oddziału położniczego powodują przede wszystkim 
koszty całodobowego utrzymania bloku operacyjnego, które nie są w pełni uwzględnione 
w procedurach medycznych. Koszty działalności bloku operacyjnego z roku na rok 
systematycznie rosną w związku z potrzebą całodobowego zabezpieczenia szpitala. 
W 2014r uruchomiono salę wybudzeń pacjentek po zabiegach operacyjnych co z jednej 
strony zapewniło bezpieczeństwo pacjentek ale przyczyniło się do wzrostu kosztów 
związanych z zatrudnieniem dodatkowego personelu pielęgniarskiego. Blok operacyjny 
wyposażany jest sukcesywnie w nowy sprzęt medyczny co znacznie podnosi koszty. Na 
prowadzenie bloku operacyjnego szpital nie otrzymuje oddzielnego kontraktu z NFZ  
a koszty te są wliczone w procedurach oddziałów zabiegowych, które nie pokrywają 
faktycznie ponoszonych kosztów. Kontrakty usług medycznych na oddziały zabiegowe 
z NFZ są niskie i niewystarczające w stosunku do potrzeb i nie pokrywają ponoszonych 
stałych kosztów związanych z wymogami NFZ. Zmniejszenie straty bloku operacyjnego 
możliwe jest jedynie poprzez zwiększenie wysokości kontraktów na oddziały zabiegowe 
w tym oddziału położniczo- ginekologicznego. Posiadany w 2014 i 2015 roku kontrakt 
oddziału położniczo ginekologicznego pokrywa wyłącznie koszty osobowe wraz 
z narzutami. Wykupione przez NFZ nadwykonania w 65% pokrywają pozostałe koszty. 
Szpital podejmuje także działania marketingowe w zwiększeniu ilości porodów, które wykup 
przez NFZ nie podlega limitowaniu i z tego tytułu osiągnięto zwiększenie ilości porodów 
a tym samym poprawienie wyniku finansowego oddziału. Zmniejszenie kosztów działalności 
samego bloku operacyjnego nie jest możliwe ponieważ koszty osobowe stanowią wiodąca 
część kosztów i są podyktowane warunkami koniecznymi określonymi przez NFZ celem 
zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego w czasie wykonywania usług medycznych. 

(dowód: akta kontroli str. 245, 249, 507, 515) 

Z wyjaśnień złożonych przez Główną księgową wynikało, że Szpital nie sporządza kalkulacji 
kosztów porodu cesarskie cięcie i porodu fizjologicznego. Natomiast prowadzimy rozliczenie 
kosztów na poszczególne oddziały w rozbiciu na koszty bezpośrednie i pośrednie. 

 (dowód: akta kontroli str. 244, 247, 253) 

1.6. Pobieranie opłat od ubezpieczonych pacjentów 
Szpital nie pobierał żadnych opłat od ubezpieczonych pacjentów za świadczenia 
gwarantowane objęte kontraktem zawartym z NFZ, jak również z tytułu dopłat za wyższy 
standard świadczenia zdrowotnego (lepszy materiał, nowocześniejsza technologia, itp.).  

(dowód: akta kontroli str. 237, 245,250) 

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

                                                      
23 Aneks nr 42 z 3.12.2014 r. zwiększono liczbę pkt rozliczeniowych do wielkości faktycznego wykonania: 

zawarty w celu umożliwienia ostatecznego rozliczenia rzeczowo - finansowego świadczeń opieki zdrowotnej 
w rodzaju leczenie szpitalne wykonanych przez oddział położniczo – ginekologiczny w okresie rozliczeniowym 
obejmującym rok 2013. Dotyczy zmiany liczby jednostek rozliczeniowych oraz kwot zobowiązania 
w poszczególnych zakresach i miesiącach 2013 roku, zgodnie z faktycznym wykonaniem. 

24 Aneks nr 38 z 13.12.2013 r. ustalający kwotę zobowiązania w okresie rozliczeniowym od 1.01-31.12.2014 r. 
25 Aneks nr 60 z 24.12.2014 r ustalający kwotę zobowiązania w okresie rozliczeniowym od 1.01-31.12.2015 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 



 

 8 

Z analizy grafiku dyżurów lekarskich, wykazu personelu udzielającego świadczeń 
w Oddziale w lipcu i sierpniu w latach 2013 - 2015 oraz podpisanych umów wynikało, że  
3 lekarzy pracujących w ramach „normalnej ordynacji” tj. od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 800 do 1500 udzielało świadczeń zdrowotnych przez ponad 24 godzin  
w trybie ciągłym: W.K. raz w lipcu 2013 r. przez 55 godzin26, Z.Sz. raz w sierpniu 2014 przez 
5527, W.M. 11 razy po 48 godzin28 i 2 razy po 41 godzin29. 

 (dowód: akta kontroli str. 270-271, 337-381,432-438, 450-458) 

Dyrektor wyjaśnił: Żaden z lekarzy nie jest zatrudniony na umowę o pracę, w związku z tym 
artykuł ten nie ma zastosowania. Lekarze świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej  
i nie mają do nich zastosowania przepisy Kodeksu Pracy. Zgodnie z obowiązującym w szpitalu 
Regulaminem Organizacyjnym §19 pkt 4 „rozkład czasu pracy personelu lekarskiego oddziału 
szpitalnego ustala kierownik oddziału” Zasadą w Szpitalu jest, iż każdy dyżurujący lekarz po jego 
zakończeniu ma prawo do kilkugodzinnego odpoczynku. 

(dowód: akta kontroli str. 403-406, 412) 

Zdaniem NIK, zmęczenie lekarza wynikające z udzielania świadczeń ponad 24 godziny na 
dobę, może stanowić zagrożenie dla pacjentów Oddziału. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Szpitala w badanym obszarze. 

 

2. Przestrzeganie standardów opieki okołoporodowej i praw pacjenta 

2.1. W latach 2013-2015 w zakresie działalności oraz oceny przestrzegania standardów 
opieki okołoporodowej i praw pacjenta w Szpitalu nie wpłynęły skargi.  

(dowód: akta kontroli str. 259) 

2.2. W latach 2010-2015 (do 30.09.) liczba porodów rozwiązanych c.c. stanowiła w Szpitalu 
odpowiednio: 42,6%, 46%, 50%, 48,9%, 54,1% i 51% ogółu porodów, przy wskaźniku 10% 
− 15% zalecanym przez Światową Organizację Zdrowia30 oraz przewyższający średnią 

krajową, wynoszącą 39%. 

(dowód: akta kontroli str. 260)  

2.3. W okresie objętym kontrolą nie było przypadku śmierci noworodka lub matki w trakcie 
porodu, bądź uszkodzenia ciała.                                                (dowód: akta kontroli str. 260) 

2.4. Analiza dokumentacji medycznej 100 losowo wybranych pacjentek (50 pacjentek, które 
odbyły p.f. i 50, które urodziły w drodze c.c. 31) wykazała, że: 

 przy wszystkich porodach był obecny lekarz położnik, położna, pielęgniarka noworodkowa  
i lekarz pediatra, świadczenia zdrowotne były wykonywane przez personel wymieniony  
w umowie zawartej z ZOW NFZ, pacjentki wyrażały zgodę na zabiegi i badania, 

 z 50 p.f. objętych analizą, 18 (36%) odbyło się bez ingerencji medycznej. W trakcie 
pozostałych, 10 pacjentkom nacięto krocze, 18 podano oxytocynę w celu wywołania 
porodu, zaś u 18 przebito pęcherz płodowy,  

 w 11 przypadkach porody rozwiązane przez c.c. poprzedzone były wywołaniem p.f. 
(pacjentkom podano oxytocynę),  

 w przypadku porodów rozwiązanych c.c. w każdym zastosowano znieczulenie dolędźwiowe, 

 na 100 porodów objętych kontrolą, w 17 zastosowano imersję wodną, 23 pacjentkom 
podano entonox. 

 (dowód: akta kontroli str. 28 - 232, 260, 263) 

                                                      
26 27-28.07. - 55 godzin 2 dyżury świąteczne po 24 godziny od 800 do 800 oraz praca w „normalnej ordynacji” od 

800 do 1500 między dyżurami. 
27 22-23.08.2014 r. – praca w „normalnej ordynacji” od 800 do 1500, dyżur zwykły 17 godzinny od 1500 do 800,  oraz 

świąteczny 24 godzinny od 800 do 800,  
28 Rok 2013: 14-15.07., 21-22.07. 18-19.08., 25–26.08, rok 2014: 10-11.08, rok 2015: 12-13.07, 26-27.07. 2-

3.08., 9-10.08., 16-17.08 – dyżur świąteczny 24 godzinny od 800 do 800 , zwykły 17 godzinny od 1500 do 800 
oraz praca w „normalnej ordynacji” od 800 do 1500 między dyżurami, 

29 Rok 2014: 20-21.07., 27- 28.07.   2-krotnie w lipcu w 2014 r.  2 dyżury zwykłe 1 godzinne od 1500 do 800 oraz 
praca w „normalnej ordynacji” od 800 do 1500 między dyżurami, 

30 Dalej: WHO. 
31 P.f. i c.c.: po 18 w 2013 i 2014 oraz po 14 w 2015 r.  

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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W odniesieniu do losowo wybranej dokumentacji 50 pacjentek, które rodziły w drodze c. c., 
we wszystkich przypadkach w dokumentacji medycznej znajdowało się wskazanie 
medyczne do jego wykonania, nie było przypadku wykonania c.c. na żądanie pacjentki lub 
osoby bliskiej. Pacjentki były informowane o negatywnych skutkach zabiegu c.c, w tym tych, 
które dotyczą zdrowia dziecka.  

(dowód: akta kontroli str. 131-132, 509-513) 

W badanej dokumentacji medycznej nie zostały odnotowane czynności, których wykonanie 
i udokumentowanie było wymagane rozporządzeniem w sprawie opieki okołoporodowej  
w następującym zakresie: 

 w dokumentacji pacjentek, zarówno rodzących w drodze c.c. jak i odbywających poród 
fizjologiczny brakowało: karty obserwacji porodu32 (41 przypadków: p.f. 10, c.c. 31),  

 w przypadku pacjentek odbywających poród fizjologiczny nie odnotowano 
w dokumentacji: oceny: przygotowania do porodu oraz aktywnego w nim uczestnictwa 
(3 przypadki)33; czynności serca płodu po każdym skurczu mięśnia macicy 
(1 przypadek)34; czynności skurczowej mięśnia macicy (1 przypadek)35; obserwacji 
przebiegu kontaktu matki i dziecka „skóra do skóry” i pomocy w przystawieniu 
noworodka do piersi, jeśli stan ogólny noworodka i matki na to pozwalają 
(6 przypadków)36; podania leków w uzasadnionych sytuacjach37 (2 przypadki). 

 (dowód: akta kontroli str. 28-232) 

2.5. W sprawie stosowania w badanym okresie u pacjentek (przy porodzie) znieczulenia 
zewnątrzoponowego dyrektor wyjaśnił, że znieczulenie to nie było dostępne na Oddziale  
w 2014 r. i w I połowie 2015 r. oraz po 1.07.2015 r. (po wprowadzeniu dodatkowej opłaty ze 
strony NFZ za znieczulenie zewnątrzoponowe), z powodu braku lekarza anestezjologa  
i niskiej wyceny tego świadczenia medycznego.               (dowód: akta kontroli str. 246, 251) 

2.6. Zapytani o stosowanie standardu, polegającego na pozostawaniu przez dziecko (po 
porodzie) w nieprzerwanym kontakcie z matką przez co najmniej 2 godziny, Ordynator i położna 
K.G. wyjasnili: Na oddziale przestrzegany był standard opieki okołoporodowej, polegający na 
stosowaniu tzw. kontaktu „skóra do skóry”, który polega na ułożeniu noworodka od razu po 
urodzeniu na brzuchu matki i zapewnieniu co najmniej dwugodzinnego nieprzerwanego takiego 
kontaktu, a pierwsze karmienie odbywało się na Sali porodowej, tuż po porodzie.  

(dowód: akta kontroli str. 10-16) 

2.7. Z apteki szpitalnej pobrano na oddział w ciągu 2013 roku – 1.138 ampułek mleka mody-
fikowanego, w 2014 - 1.080 ampułek, w 2015 roku 576 ampułek38. Szpital nie miał zapew-
nionego dostępu do mleka z banku mleka kobiecego.     (dowód: akta kontroli str. 385 - 401) 

Dyrektor wyjaśnił: Oddział nie zamawia więcej niż 3 kartony (w kartonie 24 sztuk mieszanki) 1 
raz na 4-6 miesięcy. Te mieszanki zamawiane są w szpitalnej aptece. Korzystamy także 
z próbek ofiarowanych Oddziałowi przez Firmy Farmaceutyczne NESTLE i OVITA. Firmy 
odwiedzają nasz oddział 1 x na 2- 3 miesiące. Przekazanie próbek odbywało się bezpłatnie.  
W buteleczkach znajduje się 90 ml mleka, dzieciom podawane jest natomiast w miarę 
zapotrzebowania, tj. 5-10 lub 15 ml. Reszta pokarmu jest wylewana. Pielęgniarka odciąga 
potrzebną ilość mieszanki do sterylnej strzykawki i karmi kroplami (aby nie zaburzyć nauki 
karmienia i prawidłowego odruchu ssania dziecka). Korzystanie z przekazywanych przez firmy 
farmaceutyczne próbek jest podyktowane względami racjonalnej gospodarki. Próbki, których 
właściwości medyczne wskazują na celowość zastosowania w konkretnym przypadku, są  
w stosowane w oddziale w koniecznych ilościach zgodnie z ich przeznaczeniem. W przypadku, 
gdy wymagane jest zastosowanie tylko części leku, reszta zostaje wylewana. Zakup tego 
samego produktu (mieszanki) w szpitalnej aptece naraziłby oddział na ponoszenie dodatkowych 
i nieracjonalnych kosztów. Oddział musiałby ponadto zutylizować istniejące mieszanki, które 
nadają się przecież do użytku.                               (dowód: akta kontroli str. 246, 252, 415 - 419) 

                                                      
32 Dział VIII ust. 2 lit. p standardów okołoporodowych. 
33 Dział VIII ust. 2 pkt 2 lit. o standardów okołoporodowych. 
34 Dział IX ust. 4 pkt 2 standardów okołoporodowych. 
35 Dział IX ust. 4 pkt 3 standardów okołoporodowych. 
36 Dział X ust. 3 pkt 6 standardów okołoporodowych. 
37 Dział X ust. 3 pkt 7 standardów okołoporodowych. 
38 Ampułki o pojemność 90 ml (Bebiko, Nan Pro, Humana) i 70 ml (Bebilon). 
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Z badanej próby (50 noworodków urodzonych p.f. i 50 c.c), 49 noworodków urodzonych 
w drodze c.c., w 1 dobie po urodzeniu było karmionych sztuczną mieszanką, natomiast 64 
noworodki (15 urodzonych fizjologicznie oraz 49 w drodze cc.) dokarmiano mieszankami 
w trakcie pobytu w Szpitalu. Noworodkom podawano m.in.: Bebilon, Bebiko, Humana, Nan-
pro, glukoza 5%.                                                                 (dowód: akta kontroli str. 382-385) 

2.8. Wskazując na problemy i bariery utrudniające w pełni realizację standardów 
okołoporodowych, dyrektor i ordynator Oddziału położniczego wyjaśnili, że w naszym 
oddziale staramy się przestrzegać procedur zawartych w Rozporządzeniu o standardzie 
opieki okołoporodowej. Jednak, żeby je realizować każda rodząca musiałaby mieć 
indywidualnego opiekuna (położną lub lekarza), na co nie pozwalają braki kadrowe. 

(dowód: akta kontroli str. 239, 244, 247, 257-258) 

2.9. Na terenie Oddziału położniczo-ginekologicznego nie stwierdzono, w trakcie 
przeprowadzonych oględzin materiałów reklamowych skierowanych do pacjentek 
(materiałów promujących mleko sztuczne albo akcesoriów do jego podawania, 
jednorazowych bezpłatnych próbek dla noworodka). Dyrektor i ordynator Szpitala wyjaśnili, 
że na terenie Szpitala nie była prowadzona tego typu działalność. 

 (dowód: akta kontroli str. 13, 246, 251,276) 

2.10. W toku kontroli do 300 wybranych losowo pacjentek Oddziału, które w latach 2013-2015 
przebywały na lub urodziły dzieci na Oddziale, skierowano ankiety39 dotyczące pobytu na 
Oddziale i udzielanych świadczeń medycznych. Odpowiedziało na nie 41 pacjentek (15 c.c. 
i 26 p.f.), 11 ankiet zostało zwróconych z adnotacją „adresat nieznany”. Pacjentki dobrze 
oceniły pobyt w Szpitalu, ponad 80% stwierdziło, że zostały dobrze poinformowane o stanie 
zdrowi noworodka i sposobie karmienia piersią, miały zaufanie do umiejętności zawodowych 
opiekujących się nimi lekarzy i położnych, a w trakcie pobytu w Szpitalu były traktowane  
z szacunkiem, 93,3% pacjentek p.f. i 84,6% pacjentek c.c. uważało że respektowano ich 
prawo do prywatności i intymności, 80% ankietowanych umiejętności zawodowe 
odbierających poród oceniła dobrze lub bardzo dobrze. Ponadto pacjentki na pytania zawarte 
w ankiecie odpowiedziały, że:  

 pacjentki p.f.: nie były pytane o pisemną zgodę na: nacięcie krocza (73%), c.c. (69%), 
podanie znieczulenia (73%), 

 w trakcie pobytu w szpitalu zetknęły się z reklamami albo ofertami zakupu produktów lub 
usług związanych z opieką nad noworodkiem (93% pacjentek pf. I 65% pacjentek c.c.), 
a 60% pacjentek p.f. i 50% c.c. w związku z tymi działaniami marketingowymi 
otrzymywała później propozycje zakupu towarów lub usług,  

 65,4% (17) pacjentek p.f. i 73,3% (11) pacjentek c.c.  wskazało, że kontakt z dzieckiem 
„skóra do skóry” trwał krócej niż 30 minut, a 26,9% (7) pacjentek p.f., że kontakt ten 
trwał do 1 godziny. 

 (dowód: akta kontroli str. 420-429) 

Ordynator Oddziału wyjaśnił: Pacjentki, które odbyły porody fizjologiczne były pytane ustnie 
o zgodę na cięcie krocza, w przypadku zastosowania tej procedury ze względu na przebieg 
porodu. Pacjentki, które rodziły drogą c.c. składały pisemną zgodę na wykonanie c.c. 
w 100%, zgodę na znieczulanie podpisywały na formularzu wymaganym przez lekarza 
anestezjologa. W oddziale położniczo-ginekologicznym nie prowadzimy działalności 
marketingowych. Jeśli się odbywały to poza moją wiedzą i zgodą. Kontakt z dzieckiem 

"skóra do skóry" trwał krócej niż 30 minut ze względu na stan zdrowia matki lub noworodka. 
(dowód: akta kontroli str. 507 - 510) 

W działalności Szpitala w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

1. W latach 2010-2015 (do 30.09.) liczba porodów rozwiązanych c.c. stanowiła w Szpitalu 
odpowiednio: 42,6%, 46%, 50%, 48,9%, 54,1% i 51% ogółu porodów, przy wskaźniku 10% 
− 15% zalecanym przez WHO i średniej krajowej 39%. Wskaźnik ten wzrósł z 42,6% 
w 2010 r. do 54,1 % w 2014 r.                                                   (dowód: akta kontroli str. 260)  

                                                      
39 150 do pacjentek które odbyły poród fizjologiczny (dalej: pacjentki p.f.) i 150, które urodziły w drodze 

cesarskiego cięcia (dalej: pacjentki c.c.). 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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Ordynator wyjaśnił: W Szpitalu analizowano wskazania do c.c. stwierdzając jako przyczynę 
wysokiego odsetka c.c były stany po przebytych c.c. w przypadku braku zgody pacjentki na 
poród drogami natury (stan po przebytym c.c. jest wskazaniem medycznym do rozwiązania 
ciąży drogą c.c.) oraz wskazania medyczne: okulistyczne, ortopedyczne, cukrzyca, itp. Po 
analizie przyczyn interwencji medycznych stwierdzono konieczność ich zastosowania. 
Decyzja o wykonaniu cięcia cesarskiego zapada czasem w czasie trwania porodu siłami 
natury. Przyczyną jest stan zagrożenia życia dziecka. Jest to decyzja lekarza sprawującego 
opiekę nad rodzącą.                                     

(dowód: akta kontroli str. 258, 409-410, 413-414) 

2. W okresie objętym kontrolą, skala interwencji medycznych przekraczała 50% p.f. objętych 
analizą, 18 (36%) odbyło się bez ingerencji medycznej. W trakcie pozostałych 32 porodów 
(64%): 10 pacjentkom nacięto krocze, 18 podano oxytocynę (w celu wywołania porodu), zaś 
u 18 przebito pęcherz płodowy. 

(dowód: akta kontroli str. 28 - 232, 260, 263)  

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 (pkt I.1 załącznika). 

Ordynator wyjaśnił: W Szpitalu analizowano przyczyny interwencji medycznych, były one 
podyktowane nieprawidłowym przebiegiem porodu. 

(dowód: akta kontroli str. 409-410, 413-414) 

3. W badanej dokumentacji medycznej nie zostały odnotowane czynności, których wykonanie 
i udokumentowanie było wymagane rozporządzeniem w sprawie opieki okołoporodowej  
w następującym zakresie: 
1) w dokumentacji pacjentek, zarówno rodzących w drodze c.c. jak i odbywających p.f. 

brakowało: karty obserwacji porodu (41 przypadków: p.f. 10, c.c.31), 
2) w przypadku pacjentek odbywających p.f. nie odnotowano w dokumentacji: 

 oceny przygotowania do porodu oraz aktywnego w nim uczestnictwa (3 przypadki),  

 oceny czynności serca płodu po każdym skurczu mięśnia macicy (1 przypadek),  

 oceny obserwacji przebiegu kontaktu matki i dziecka „skóra do skóry” i pomocy 
w przystawieniu noworodka do piersi, jeśli stan ogólny noworodka i matki na to 
pozwalają (6 przypadków),  

 podania leków w uzasadnionych sytuacjach (2 przypadki),  
(dowód: akta kontroli str. 28-232) 

Ordynator wyjaśnił: W sprawie braku: - karty obserwacji porodu p.f. pacjentki przybyły w drugim 
okresie porodu lub poród odbył się poza szpitalem, c.c. były planowane ze wskazań 
medycznych, stan po przebytym cięciu cesarskim (brak zgody pacjentki drogami natury) oraz 
wskazań okulistycznych ortopedycznych itp.… nie odnotowano na karcie: oceny przygotowania 
do porodu oraz aktywnego w nim uczestnictwa - położne rozmawiają z rodzącymi 
o oczekiwaniach związanych z porodem i zachęcają do aktywnego uczestnictwa w porodzie, 
oceny czynności skurczowej mięśnia macicy - rodząca przybyła w drugim okresie porodu, 
osłuchiwano czynność serca płodu, oceny obserwacji przebiegu kontaktu matki i dziecka „skóra 
do skóry” - kontakt "skóra do skóry" nie był możliwy na stan zdrowia dziecka, podania leków  
w uzasadnionych sytuacjach - nie podano leków ponieważ nie wymagała tego sytuacja. 

 (dowód: akta kontroli str. 409-410, 413-414) 

4. W badanej próbie (50 urodzonych p.f. i 50 c.c): 49 noworodków urodzonych w drodze c.c. 
w 1 dobie po urodzeniu było karmionych sztuczną mieszanką, 64 noworodki (15 urodzonych 
fizjologicznie oraz 49 w drodze cc.) dokarmiano w trakcie pobytu w Szpitalu glukozą 5% lub 
mieszankami (Bebilon, Bebiko, Humana, Nan-pro). 

 (dowód: akta kontroli str. 382-385) 

Standardy postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu 
opieki okołoporodowej, nakazują ograniczenie do niezbędnego minimum podania 
noworodkowi mleka modyfikowanego (pkt I.1 załącznika). 
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Dyrektor wyjaśnił: personel Oddziału Noworodkowego sprawuje opiekę nad zdrowymi 
noworodkami urodzonymi z ciąż donoszonych, dziećmi z przejściowymi objawami adaptacyjnymi 
i nad wcześniakami urodzonymi w dobrym stanie ogólnym. … pielęgniarki i położne wspierają 
matki w karmieniu piersią udzielając wszelkiej pomocy w akcie karmienia. Po wypisie ze szpitala 
prowadzone są porady laktacyjne. Oddział nie zakłada, iż pacjentka nie ma mleka naturalnego 
i należy od razu podać mleko modyfikowane, stwarza dzieciom szansę, by od pierwszych chwil 
życia były karmione pokarmem matki, jednak ostateczna decyzja co do sposobu żywienia 
dziecka należy do jego mamy. Jeśli mama zrezygnuje z karmienia naturalnego, jej wybór jest 
respektowany. Podpisuje odpowiednie zaświadczenie i ona również może liczyć na pomoc 
i w wsparcie naszego personelu, jest też informowana o zaleceniach lekarskich związanych 
z karmieniem dziecka mlekiem naturalnym. Jeśli nie ma przeszkód medycznych, tuż po 
urodzeniu noworodek jest przystawiony do piersi mamy by pobudzić procesy laktacyjne, 
w znakomitej większości przypadków zaraz po c.c. Przy pierwszym karmieniu pomaga położna 
pielęgniarka obecna przy porodzie. Następnie noworodek jest karmiony na żądanie.  
Decyzja o podaniu noworodkom mleka modyfikowanego jest zawsze poprzedzona lekarską 
konsultacją medyczną. Podejmowana jest w oparciu o stan zdrowia matki, w szczególności po 
porodzie drogą c.c. (pacjentki po c.c. bywają często zmęczone, czasem wręcz półprzytomne, 
skarżą się na dolegliwości bólowe, są na diecie - w dobie zerowej po zabiegu nie jedzą 
w ogóle, wymagają więcej pomocy w karmieniu naturalnym), jej zdolnościami do 
produkowania i karmienia mlekiem naturalnym, jak również w oparciu o stan zdrowia dziecka 
(np. koniecznością przebywania dziecka w cieplarce, niezdolnością do trawienia laktozy 
z mleka  czy też jest wymuszone chorobami matki, takimi jak np. zakażenie wirusem HIV, 
gruźlicę). Po c.c. potrzeba karmienia mlekiem modyfikowanym noworodków wzrasta ze 
względu na uwarunkowania medyczne, leżące po stronie matki lub dziecka (np. częstsze 
występowanie zaburzeń oddychania o charakterze przejściowego tachypnoe), co jest 
naturalną konsekwencją przeprowadzenia ingerencji w naturalny proces porodu 
fizjologicznego. Każdy przypadek podawania noworodkom mieszanek wymaga zbadania 
indywidualnie prowadzonej dokumentacji medycznej.  
W pierwszych dobach po porodzie matki mają mało pokarmu. Laktacja u każdej z kobiet 
przebiega w różny sposób, niektóre matki nie są w stanie karmić dziecko w ciągu nawet 
w pierwszych 4 - 5 dniach po porodzie. Opóźnienia w wytwarzaniu laktacji u matek mogą 
utrzymywać się zwyczajowo do jednego tygodnia. Do czasu rozpoczęcia prawidłowego 
funkcjonowania procesów laktacji niezbędne jest natomiast podawania pokarmu zastępczego w 
koniecznych ilościach – tak by dziecko rozwijało się przez ten okres prawidłowo.  
W pierwszej dobie po c.c. bywa, że noworodki są dokarmiane – mieszanką modyfikowaną, ew. 
5% glukozą. Oddział uważa, iż nawet przy podaniu mleka modyfikowanego noworodki 
posiadające odruch ssania nadal powinny być przystawiane do piersi matki, tak by stymulowały 
wydzielanie prolaktyny i oksytocyny. Trudno jest z góry określić jaki będzie rozchód mleka. 
Uzależnione jest to od indywidualnych uwarunkowań każdego dziecka, jak również czasu 
dokarmiania lub dopajania, ilości dzieci przebywających na oddziale, odsetka cięć cesarskich, 
ilości dzieci chorych.  

(dowód: akta kontroli str. 246, 252, 415 - 419) 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Szpitala w badanym obszarze. 

IV. Pozostałe informacje i pouczenia  

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika 
jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli40, 
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. 

                                                      
40 Dz. U. z 2015 poz. 1096. 

Ocena cząstkowa 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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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 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   14      grudnia 2015 r. 
 
  

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Szczecinie 

Kontroler Dyrektor 
 

Małgorzata Chabiniak 
Starszy inspektor kontroli państwowej 

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