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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 Warszawie 

Kontroler Agnieszka Mazur-Śledzińska, upoważnienie do kontroli nr 97279 z dnia 17 września 
2015 r. oraz nr 98437 z dnia 19 listopada 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach1, Aleja 
gen. Władysława Sikorskiego 10 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jarosław Pawlik – Dyrektor SP ZZOZ2 

(dowód: akta kontroli str. 5) 
 

II. Ocena kontrolowanej działalności3 
W latach 2013 – 2015 (III kwartał) Szpital spełniał wymagania dotyczące liczby 
i kwalifikacji personelu medycznego, a także posiadał niezbędny sprzęt do 
wykonywania zakontraktowanych z NFZ świadczeń medycznych w Oddziale 
Ginekologiczno-Położniczym4. Szpital zapewnił warunki do odbycia porodu w trzech 
salach porodowych jednostanowiskowych oraz w wyodrębnionej sali do cięć 
cesarskich. Część pomieszczeń (m.in. 3-łóżkowe sale) nie była dostosowana do 
wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą5. Spełnienie wymagań 
ww. rozporządzenia uwzględniono w programie dostosowawczym, który zakłada 
w 2016 r. remont pomieszczeń Oddziału. Szpital umożliwił pacjentkom skorzystanie 
z opieki psychologa, natomiast nie zapewnił możliwości skorzystania z dodatkowej 
opieki pielęgnacyjnej, o której mowa w art. 34 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. 
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta6. Nie wszystkie standardy opieki 
okołoporodowej7 były przestrzegane, co potwierdziły też wyniki przeprowadzonych 
przez NIK badań ankietowych. W Oddziale nie dokumentowano wykonania 
niektórych czynności, co wymagane było 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 noworodkiem8. 

                                                      
1 Dalej także: Szpital lub SP ZZOZ. 
2 Od 16 września 2014 r., poprzednio Danuta Gołyska – Rączkiewicz od 1 lipca 2014 r., Marek Stanisław Pacyna od 24 
stycznia 2011 r. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
4 I stopień referencyjności. Dalej także: Oddział. 
5 Dz. U z 2012 r., poz. 739., dalej: rozporządzenie z 2012 r. w sprawie wymagań. 
6 Dz. U. z 2012 r., poz. 159 ze zm. 
7 Niezapewnienie nieprzerwanego kontaktu „skóra do skóry” przez co najmniej 2 godziny. 
8 Dz. U. z 2012 r. poz. 1100 ze zm., dalej rozporządzenie z 2012 r. w sprawie standardów. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przygotowanie oddziału położniczego do udzielania 
świadczeń zdrowotnych 

1.1. Działalność oddziału położniczego w latach 2013-2015 

W badanym okresie w Oddziale przyjęto odpowiednio: 527, 578 i 455 porodów, 
w tym porodów fizjologicznych: 322 (7 z użyciem vacuum), 350 (2 z użyciem 
vacuum) i 287 (3 vacuum) oraz porodów w drodze cesarskiego cięcia: 197 (37,4% 
wszystkich porodów), 223 (38,6%) i 165 (36,3%). W 3 przypadkach wykorzystano 
kleszcze. Większość stanowiły porody rodzinne, tj. odpowiednio: 90,4% 89,1% oraz 
97,2% wszystkich porodów fizjologicznych. Wg ankietowanych pacjentek 61% z nich 
rodziło w towarzystwie osoby bliskiej.  

W okresie objętym kontrolą odnotowano 4 przypadki martwo urodzonych 
noworodków. Nie było zgonów kobiet związanych z porodem, ani przypadków 
przekazania ciężarnych w związku z porodem do innego szpitala. W 2014 r. 
odnotowano jeden przypadek przyjęcia pacjentki do porodu z innego szpitala. 

(dowód: akta kontroli str.37, 875) 

W badanym okresie Szpital był kontrolowany 33 razy, z czego jedna kontrola9 
przeprowadzona w 2015 r. przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki dotyczyła 
zagadnień związanych z opieką okołoporodową. Po kontroli nie sformułowano 
zaleceń.  

(dowód: akta kontroli str. 38-78) 
W latach 2013 – 2015 w Oddziale doszło do dwóch zakażeń wewnątrzszpitalnych 
noworodków, wywołanych gronkowcem złocistym. Zgodnie z rozporządzeniem 
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 szpitala10 oraz w oparciu o funkcjonującą w Zakładzie 
procedurę11, przeprowadzono dochodzenie epidemiologiczne. Ustalono, że 
prawdopodobną drogą przeniesienia zakażenia była droga kontaktowa. 
O podejrzeniu wystąpienia oraz o wygaszeniu ogniska epidemicznego 
powiadomiono Wojewódzkiego Państwowego Inspektora Sanitarnego. 

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa wyjaśniła: „W celu uszczelnienia systemu 
zapobiegania zakażeniom w oddziale neonatologicznym dodatkowo opracowano 
i wdrożono procedurę 032/E „Pielęgnacja skóry noworodka i kikuta pępowiny” oraz 
procedurę 033/E „Postępowanie z urządzeniem „Resuscitaire” po użyciu”. (…) 
podjęte działania (…) były skuteczne, ponieważ do dnia dzisiejszego u noworodków 
urodzonych w naszym szpitalu zakażenia szpitalne nie wystąpiły.” 

(dowód: akta kontroli str. 147-148) 

Szpital posiadał certyfikat jakości ISO12. W ramach wdrożonego systemu 
zarządzania jakością Szpital raz w roku (przez okres 2 miesięcy) przeprowadzał 
badanie satysfakcji pacjenta za pomocą ankiet. Z ankiet wewnętrznych wynika m.in., 
że większość pacjentek (73% w 2013 r., 72% w 2014 r.) bardzo dobrze oceniła 
pobyt w szpitalu. Przeprowadzone w latach 2013−2015 audyty wewnętrzne 

                                                      
9 Temat: „Zapewnienie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie porodu, 
połogu oraz opieki nad noworodkiem w warunkach szpitalnych”, przeprowadzona w dniach 8-11 września 2015 r.  
10 Dz. U. Nr 294, poz. 1741. 
11 Procedura QP 013/E Postępowanie w przypadku podejrzenia ogniska epidemicznego. 
12 PN-EN ISO 9001:2009, ważny do 10 października 2015 r. (audytor wiodący zarekomendował Szpital do wydania certyfikatu 
na kolejne 3 lata). 
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Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Neonatologicznego 
w zakresie przestrzegania obowiązujących procedur nie wykazały nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str.79-133) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

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

W kontrolowanym okresie w Oddziale zapewniono personel medyczny w liczbie 
wymaganej rozporządzeniami Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. oraz 
z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
leczenia szpitalnego13. Oddział zapewnił m.in.: równoważnik, co najmniej dwóch 
etatów specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, stałą obecność lekarza 
specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (w lokalizacji). 

Liczba i kwalifikacje personelu medycznego udzielającego świadczeń w Oddziale 
były zgodne z umową zawartą z Mazowieckim Oddziałem NFZ, tj. 10 lekarzy (3 
lekarzy zatrudnionych na podstawie kontraktu) ze specjalizacją w położnictwie 
i ginekologii, w tym jeden lekarz posiadający specjalizację z anestezjologii 
i intensywnej terapii. W umowie z NFZ wykazano 21 starsze położne, 1 położną 
oddziałową, 1 starszą położną koordynującą oraz 1 młodszą asystentkę położnej. 
Ponadto w Szpitalu zatrudnionych było: w 2013 r. – 6 anestezjologów (w tym 1 na 
podstawie kontraktu) oraz w 2014 r. – 8 anestezjologów (w tym 2 na podstawie 
umowy cywilnoprawnej).  

(dowód: akta kontroli str.134-135, 137, 297-307, 328-339, 359-370) 

Organizacja czasu pracy lekarzy zatrudnionych w Oddziale była zgodna z art. 93 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej14, kontrola 
przeprowadzona na próbie miesięcy lipiec - sierpień w latach 2013-2015 r. nie 
wykazała świadczenia usług medycznych przez lekarzy w czasie przekraczającym 
24 godziny bez przerwy. 

(dowód: akta kontroli str.137-143) 

Dyrektor Szpitala określił stan zatrudnienia pielęgniarek i położnych na poziomie 24 
etatów w 2013 r., a z dniem 30 lipca 2014 r. na poziomie 23 etatów, tj. 
z zachowaniem minimalnych norm zatrudnienia (14,62 etatu). 

 (dowód: akta kontroli str.179-189) 
W dniu 14 maja 2012 r. wszystkie położne Oddziału (24 osoby) uczestniczyły 
w wewnętrznym szkoleniu z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad 
kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad 
noworodkiem. Dodatkowo w latach 2013 – 2015 (do 30 września) 
wewnątrzoddziałowe szkolenia dotyczyły zagadnień związanych m.in. z: cięciem 
cesarskim (wskazań i pielęgnacji położnicy w pierwszych dobach po cięciu), 
cukrzycą ciężarnych, porodem przedwczesnym, krwotokami położniczymi, 
procedurą postępowania w zakresie pozyskiwania krwi pępowinowej, łożyskowej. 
Personel medyczny Oddziału nie uczestniczył w szkoleniach zewnętrznych 
z zakresu opieki okołoporodowej.  

(dowód: akta kontroli str. 149-163) 

Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa wyjaśniła, że położne nie uczestniczyły 
w szkoleniach zewnętrznych z zakresu opieki okołoporodowej, ponieważ brak było 

                                                      
13 Dz. U. z 2013 r., poz. 1082 ze zm. (obowiązywało do 27.12.2013 r.) i Dz. U. z 2013 r., poz. 1520 ze zm. 
14 Dz. U z 2015 r. poz. 618 ze zm. 
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wymagań dotyczących obowiązku odbycia takiego szkolenia, brak informacji ze 
środowiska o zapotrzebowaniu na szkolenie z tego zakresu, jak również brak ofert 
dotyczących organizowania szkoleń z tego zakresu dla położnych, w tym także 
informacji i ofert z rodzimej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu, 
gdzie działa Zespół Położnych. 

(dowód: akta kontroli str. 240) 

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

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

Oddział zapewnił całodobową opiekę lekarską we wszystkie dni tygodnia, możliwość 
wykonania badań ultrasonograficznych, laboratoryjnych oraz ciągłych badań KTG 
(przed i w trakcie porodu), dostęp do badań histopatologicznych śródoperacyjnych 
wykonywanych przez podmiot zewnętrzny, a także dysponował niezbędnym 
i dopuszczonym do użytkowania sprzętem (kolposkop, aparat KTG, kardiomonitor), 
który był zgodny z wykazanym w umowie z NFZ. 

(dowód: akta kontroli str.137-143, 209-210, 282-288, 852) 
Przeprowadzone w toku kontroli oględziny wykazały m.in., że pacjentki miały łatwy 
dostęp do Izby Przyjęć (możliwość dojazdu zarówno karetką, jak i samochodem 
prywatnym). Po założeniu dokumentacji w punkcie rejestracji pacjentka była 
kierowana do sali OIOM15, wyposażonej m.in. w fotel ginekologiczny, dwa łóżka, 
parawan, pakiet porodowy jednorazowego użytku, detektor tętna płodu. 
W pomieszczeniu wydzielono miejsce higieniczno-sanitarne16. Fotel ginekologiczny 
znajdował się we wnęce przy ścianie i osłonięty był parawanem od reszty 
pomieszczenia. Pacjentka mogła się przebrać w przebieralni dla pacjentów 
wyposażonej w umywalkę, wannę z prysznicem, szafę na bieliznę pacjenta, stolik, 
wagę, krzesło. 

 (dowód: akta kontroli str. 191-195, 215-216) 
Oddział Ginekologiczno- Położniczy liczący 40 łóżek17 składał się z zespołu 
porodowego, odcinka położniczego (wraz z Oddziałem Neonatologicznym18) oraz 
odcinka ginekologicznego19. Zespół porodowy składał się z sali „przygotowania do 
porodu”, 3 sal porodowych jednoosobowych20, sali operacyjnej do cięć cesarskich, 
korytarza wewnętrznego (pełniącego rolę śluzy umywalkowo-fartuchowej dla 
personelu), z którego wchodziło się do każdej z sali porodowej, kącika dla 
odwiedzających. Sale porodowe (w tym jedna21 do porodów rodzinnych o pow. ok. 
40 m² i dwie o pow. ok. 25 m²) wyposażone były w łóżka z możliwością rodzenia 
w pozycji półsiedzącej (składane oparcie), a także w sprzęt ułatwiający rodzącej 
aktywność (wanna z hydromasażem w sali nr 1, kabina prysznicowa w sali nr 2, 
drabinki, materace, piłki, worek sako). Sala porodów rodzinnych (nr 1) posiadała 
wydzielone miejsce z kanapą i stolikiem dla osoby towarzyszącej rodzącej (aktywne 
rodzenie). Okna w zespole porodowym były zasłonięte taśmami matowymi (do 2/3 
wysokości). Sala operacyjna dla porodów rozwiązywanych cięciem cesarskim ze 
śluzą umywalkowo-fartuchową była wyposażona w stanowisko do resuscytacji 
noworodka. 

                                                      
15 gdzie przeprowadzano badania związane z przyjęciem do Szpitala. 
16 2 umywalki, dozowniki na środki czystości i dezynfekcyjne, papierowe ręczniki, itp. 
17 22 łóżka - odcinek położniczy oraz 18 łóżek - odcinek ginekologiczny. 
18 Budynek A (obok siebie zespół porodowy i odcinek położniczy wraz z Oddziałem Neonatologicznym). 
19 Budynek C. 
20 nr 1 - sala pomarańczowa, nr 2 – malinowa, nr 3 -  cytrynowa. 
21 Sala nr 1 - pomarańczowa. 
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Sale łóżkowe w odcinku położniczym Oddziału i w Oddziale Neonatologicznym 
zorganizowano w systemie „matka z dzieckiem” i wyposażono w zespół urządzeń 
umożliwiających mycie i pielęgnację noworodka, w umywalki z ciepłą i zimną wodą, 
dozownik z mydłem w płynie oraz pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia 
i pojemnikiem na zużyte ręczniki. Odstępy między łóżkami umożliwiały swobodny 
dostęp do pacjentów, szerokość wejścia w pokojach łóżkowych umożliwiała 
wyprowadzenie łóżka, a meble wykonane były z materiałów umożliwiających ich 
mycie i dezynfekcję. Na odcinku położniczym dostępna była łazienka dla pacjentek. 

(dowód: akta kontroli str.191-195)  

W zespole porodowym nie było pomieszczenia przeznaczonego dla położnic 
i noworodków w pierwszych godzinach życia po porodach powikłanych – co było 
niezgodne z wymogami określonymi w załączniku nr 1 cz. IV pkt. 4 do 
rozporządzenia z 2012 r. w sprawie wymagań. Szpital posiadał program 
dostosowawczy, który swoim zakresem obejmował dostosowanie pomieszczeń do 
obowiązujących wymogów do końca 2016 r. 
Oddziałowa wyjaśniła: „Nie mamy wydzielonego w zespole porodowym 
pomieszczenia przeznaczonego dla położnic i noworodka w pierwszych godzinach 
życia po porodach powikłanych, (…) ponieważ matka bezpośrednio po porodzie 
wraz z noworodkiem pozostaje na sali porodowej na czas 2 godzin. W tym okresie 
opiekę nad położnicą sprawuje położna, która odbierała poród, a nad noworodkiem 
czuwa pielęgniarka neonatologiczna. Następnie położnica wraz z noworodkiem jest 
przekazywana na odcinek położniczy w celu dalszej opieki.” Dodatkowo Ordynator 
Oddziału wyjaśnił: „(…) jesteśmy szpitalem I-stopnia referencji i udzielamy 
świadczeń w zakresie fizjologii, a nie patologii. Pacjentki z ciążą powikłaną są 
odsyłane do szpitala o wyższym stopniu referencji.”   

(dowód: akta kontroli str. 193, 224, 238) 

Sposób urządzenia pokojów łóżkowych w odcinku położniczym odpowiadał 
wymogom ww. rozporządzenia, za wyjątkiem dostępu do łóżek z trzech stron, w tym 
z dwóch dłuższych, co naruszało przepis §18 rozporządzenia. Ponadto 4 sale 3-
łóżkowe w odcinku położniczym nie odpowiadały wymogom określonym 
w załączniku nr 1 cz. III, pkt.1 do ww. rozporządzenia, zgodnie z którym w systemie 
„matka z dzieckiem” pokoje powinny być przeznaczone maksymalnie dla dwóch 
matek i dwóch noworodków z możliwością wstawienia trzeciego łóżeczka dla 
noworodka. 
Oddziałowa oświadczyła, że: „Dostęp do łóżka z trzech stron, w tym z dwóch 
dłuższych na salach 3 łóżkowych jest zachowany, bo jest możliwość odsunięcia 
łóżka od ściany. Warunki lokalowe oddziału póki co nie pozwalają na taki standard, 
jaki określa rozporządzenie z tego zakresu. Nadmieniam ponadto, iż rzadko się 
zdarza, by wszystkie łóżka, w tym na salach 3-łóżkowych były zajęte. Ponadto, 
gdyby zaszła taka potrzeba, to zawsze jest możliwość wystawienia 1 łóżka  na inną 
salę lub dokonania zmiany ustawienia łóżek (tj. sala 1-łóżkowa) i wówczas 
możliwość dostępu - określona w rozporządzeniu - jest zachowana.”  

(dowód: akta kontroli str. 192) 

Ordynator Oddziału Neonatologicznego wyjaśniła, że: „W oddziale położniczym 
w systemie „rooming in” nie jest zachowany dostęp (…) ze względu na 
bezpieczeństwo noworodka. Wcześniej zgodnie z rozporządzeniem łóżka były 
ustawione według zaleceń, ale matki w obawie o swoje maluchy, że mogą spaść 
z łóżka, bardzo często zgłaszały niezadowolenie i wręcz domagały się, aby łóżka 
były przysunięte do ściany. W każdej chwili, jeżeli zachodzi tylko taka potrzeba, jest 
możliwość odsunięcia łóżka od ściany i taki dostęp jest zapewniony.” 

(dowód: akta kontroli str.238) 
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W Oddziale nie wyodrębniono pokoju ze śluzą umywalkowo-fartuchową dla 
noworodków obserwowanych, wcześniaków, intensywnej opieki noworodka oraz 
pomieszczenia dla noworodków wymagających opieki pośredniej i ciągłej, 
wyposażonego w zespół urządzeń umożliwiających mycie i pielęgnację noworodka, 
co było niezgodne z wymogiem określonym w załączniku nr 1 cz. III ust. 2 do ww. 
rozporządzenia. Utworzenie pokoju dla noworodków zostało objęte programem 
dostosowawczym z terminem 31 grudnia 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 192) 
Ordynator Oddziału Neonatologii wyjaśniła: „Oddział nasz jest oddziałem 
pierwszego stopnia referencji. Nie leczymy wcześniaków, ani noworodków 
wymagających intensywnego nadzoru. Dzieci te są przesyłane do oddziałów o 
wyższym stopniu referencji. Noworodki wymagające opieki pośredniej i ciągłej 
przebywają w sali zabiegowej, która jest wyposażona w nowoczesną aparaturę 
medyczną oraz zespół urządzeń umożliwiających mycie i pielęgnację noworodków. 
W planach mamy remont w celu dostosowania oddziału do wymogów unijnych.” 

 (dowód: akta kontroli str.238) 

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

1.4. Zorganizowanie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej  

W celu zapewnienia standardów opieki okołoporodowej opracowane zostały 
pisemne procedury dotyczące m.in.: wsparcia psychologicznego pacjentki przyjętej 
do porodu od momentu przyjęcia do Oddziału do chwili wypisu22; nawiązania 
i podtrzymywania kontaktu z pacjentką przyjętą do porodu oraz osobami jej bliskimi 
od momentu przyjęcia do Oddziału do chwili wypisu23; przygotowania pacjentki do 
porodu fizjologicznego24; postępowania z położnicą po porodzie fizjologicznym25. 

(dowód: akta kontroli str. 161-178) 
Szpital nie miał opracowanych procedur przekazywania pacjentów do innych 
ośrodków, w tym do ośrodków o wyższej referencyjności. Dyrektor Szpitala wyjaśnił, 
że: „Nie odnotowano dotychczas kłopotów z przekazywaniem pacjentek do ośrodka 
wyższej referencyjności. Nie zgłaszano problemów ani do dyrekcji, ani do 
Pełnomocnika ds. ISO. Dlatego nie było potrzeby opracowania specjalnych procedur 
do tego celu. Jak wynika z wyjaśnień personelu, przekazanie pacjentki odbywa się 
na podstawie zgłoszenia telefonicznego do ośrodka referencyjnego i zlecenia 
transportu do odpowiedniej komórki szpitala.” 

(dowód: akta kontroli str. 248) 
Oddział zapewniał pacjentkom pomoc psychologa po uzgodnieniu z lekarzem 
prowadzący.  

(dowód: akta kontroli str.149, 179) 
W Szpitalu była możliwość odpłatnego skorzystania, przez męża lub osobę 
towarzyszącą przy porodzie, z tzw. pokoju komercyjnego (pobyt w sali 
jednołóżkowej z łazienką, przeznaczonej dla matki z dzieckiem po porodzie, 
w odcinku ginekologicznym26). Odpłatność została ustalona w cenniku usług27.  

Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że: „(…) w Oddziale jest możliwość odpłatnego pobytu 
męża lub innej osoby towarzyszącej. Jest to usługa hotelowa, a nie medyczna.” 

                                                      
22 Procedura 045/P obowiązuje od 5 listopada 2015 r. 
23 Procedura 046/P obowiązuje od 5 listopada 2015 r. 
24 Procedura 036/P obowiązuje od 7 lutego 2014 r. 
25 Procedura 024/P obowiązuje od 1 sierpnia 2014 r. 
26 Sala nr 8. 
27 Zarządzenie Dyrektora Nr 12/2014 SP ZZOZ w Kozienicach z dnia 17 lutego 2014 r. zmieniające Zarządzenie Dyrektora Nr 
62/2007 z dnia 10 października 2007 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia medyczne w oddziałach szpitalnych, 
poradniach specjalistycznych i pracowniach diagnostycznych dla osób nieuprawnionych. 
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(dowód: akta kontroli str. 192, 245-246, 248) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

W okresie objętym kontrolą pacjentkom nie zapewniono warunków do skorzystania 
z dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, o której mowa w art. 34 ustawy o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 
Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że: „Nie jest prawdą, że szpital nie umożliwia pacjentkom 
skorzystania z dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. Każda pacjentka ma prawo taką 
opiekę sobie zapewnić we własnym zakresie. Natomiast SP ZZOZ takiej opieki na 
razie nie organizuje – wskazany w pytaniu przepis go do tego nie obliguje.” 

(dowód: akta kontroli str.246, 248) 

1.5. Sytuacja finansowa szpitala oraz oddziału położniczego 

W badanym okresie Szpital realizował świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie 
Położnictwa i Ginekologii – Hospitalizacja – w związku z pobytem osób w Oddziale 
z uwagi na potrzebę leczenia i patologię ciąży oraz Położnictwa i Ginekologii – 
Hospitalizacja N01, N20 – w zakresie porodów fizjologicznych oraz porodów 
rozwiązanych cięciem cesarskim na podstawie umów zawartych z NFZ28. Wartość 
zrealizowanych świadczeń medycznych w ww. zakresie wyniosła: za 2013 r. – 2 628 
814,24 zł (50.554,12 jednostek), za 2014 r. – 2 786 200,04 zł (53.580,77 jednostek) 
i za dwa kwartały 2015 r. – 1 229 573,28 zł (23.645,64 jednostek), co stanowiło 
odpowiednio: 99,8%, 99,7% i 99,9% przychodów Oddziału. Cena jednostki 
rozliczeniowej z NFZ (tj. punktu) nie ulegała w badanym okresie zmianie i wynosiła 
52,00 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 249-251, 298-374) 

W latach 2013–2015 (do 30 czerwca) działalność Oddziału zamknęła się stratą, 
wynoszącą odpowiednio: 1 483 297,27 zł, 1 373 249,54 zł (zmniejszenie o 7,4%) 
i 802 437,57 zł. Łączne koszty funkcjonowania Oddziału wyniosły odpowiednio: 
4 117 663,51 zł, 4 166 876,32 zł i 2 032 925,85 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 249-251) 

Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że: „Główną przyczyną ujemnego wyniku finansowego 
Oddziału jest zbyt niski kontrakt z NFZ i zbyt niska wycena procedur medycznych, a 
także limitowanie świadczeń przez NFZ, przy konieczności zapewnienia 
odpowiedniej obsady personalnej w Oddziale oraz utrzymania standardu usług 
medycznych, wynikającej zarówno z przepisów, jak i z odpowiedzialności za zdrowie 
i życie pacjentów. Jest to problem systemowy, nie dotyczący wyłącznie SP ZZOZ 
w Kozienicach, lecz niemal wszystkich szpitali, w tym powiatowych.” 

(dowód: akta kontroli str. 237) 
W Szpitalu nie monitorowano kosztów poszczególnych świadczeń wykonywanych w 
Oddziale, w tym porodów naturalnych oraz drogą cięcia cesarskiego. Opłata 
uzyskiwana od NFZ za jeden poród w 2013 r. wynosiła 1 716 zł, a w latach 
2014−2015 wynosiła 1 820 zł i nie była uzależniona od rodzaju porodu. W badanym 
okresie koszt porodu fizjologicznego (przy uwzględnieniu płac, kosztów zużytych 
materiałów, leków i wykonanych badań oraz średniego czasu pobytu pacjentki na 
Oddziale przez 4 dni) wyniósł średnio 4 132 zł. W przypadku cesarskiego cięcia 
(dodatkowe koszty zużycia leków do wykonania znieczulenia 
podpajęczynówkowego, leków i materiałów do wykonania cesarskiego cięcia oraz 

                                                      
28 Umowa Nr 07R-4-40009-03-01-2011-2013/13 wg aneksu z dnia 16 stycznia 2013 r. oraz Umowa Nr 07R-4-40009-03-01-
2011-2014/14 wg aneksu z dnia 28 stycznia 2014 r. oraz Umowa Nr 07R-4-40009-03-01-2011-2016/15 wg aneksu z dnia 13 
stycznia 2015 r. obowiązująca w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2016 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Opis stanu 
faktycznego 



 

9 

płac bezpośrednich do wykonania procedury na bloku operacyjnym, przy średnim 
czasie pobytu pacjentki na Oddziale przez 5 dni) średni koszt porodu wyniósł 
6 790 zł.  

(dowód: akta kontroli str. 190, 246-281, 296, 311, 314, 317, 326) 

W okresie objętym kontrolą w Oddziale nie realizowano procedur medycznych 
przypisanych ośrodkowi o wyższym poziomie referencyjności i nie było przypadków 
przekazania pacjentek do takich podmiotów.  

(dowód: akta kontroli str. 37, 238) 

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

1.6. Pobieranie opłat od ubezpieczonych pacjentów  

Szpital nie pobierał opłat od ubezpieczonych pacjentów za świadczenia 
gwarantowane objęte kontraktem. Z analizy zaksięgowanych przychodów 
uzyskiwanych w latach 2013 – 2015 (30 czerwca) przez Oddział poza przychodami 
z NFZ wynika, że zaewidencjonowano inne przychody w wysokości odpowiednio: 5 
552 zł, 7 426,74 zł i 915 zł. Były to m.in. opłaty hotelowe za pobyt męża i innych 
osób, opłaty od osób nieubezpieczonych. 

(dowód: akta kontroli str. 237, 249-251) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

Szpital był przygotowany do udzielania świadczeń zdrowotnych na I poziomie 
referencyjności, zapewnił odpowiednią kadrą medyczną oraz posiadał wymaganą 
aparaturę i sprzęt. Wdrożone zostały procedury mające na celu spełnianie 
standardów opieki okołoporodowej. Szpital posiadał zatwierdzony program 
dostosowawczy, w celu zmodernizowania i dostosowania wszystkich pomieszczeń 
do obowiązujących wymogów. Pacjentki mogły korzystać z pomocy psychologa, 
natomiast nie zorganizowano im warunków do skorzystania z dodatkowej opieki 
pielęgnacyjnej. 

2. Przestrzeganie standardów opieki okołoporodowej 
i praw pacjenta 

2.1. Opieka okołoporodowa i przestrzeganie praw pacjenta 

W okresie objętym kontrolą do Szpitala wpłynęły dwie skargi na personel Oddziału, 
w tym jedna29 na położną, która naruszyła prawo poszanowania intymności 
i godności osobistej pacjentki, a druga30 dotyczyła nieprofesjonalnego zachowania 
lekarza dyskryminującego zapłodnienie metodą „in vitro”. Po przeprowadzeniu 
postępowania wyjaśniającego, położnej udzielono ustnego upomnienia, a lekarza 
objęto wzmożonym nadzorem, o czym poinformowano osoby skarżące wraz 
z przeprosinami.  

(dowód: akta kontroli str. 375, 381-384) 
W latach 2013-2015 (do 30 września) odsetek porodów rozwiązanych cesarskim 
cięciem przewyższał próg zalecany przez WHO31 (tj. max 15%) i wynosił 
odpowiednio: 37,4% (w 2013 r.); 38,6% (w 2014 r.) oraz 36,3%. W poprzednich 3 
latach 2010-2012 (nieobjętych kontrolą), wskaźniki te wynosiły odpowiednio: 39%; 
36,3%; 35,4%.  

                                                      
29 Skarga z dnia 26 września 2013 r. 
30 Skarga z dnia 30 lipca 2015 r. 
31 Światowa Organizacja Zdrowia WHO (World Health Organization) działająca przy ONZ. 
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Odnośnie wysokiego wskaźnika porodów rozwiązanych cięciem cesarskim 
Ordynator Oddziału wyjaśnił, że „był podyktowany sytuacjami położniczymi, a nie 
naszym brakiem chęci czy kompetencji do porodów naturalnych i podyktowany był 
dobrem pacjentki. Nasze wyniki są omawiane na corocznych spotkaniach 
z Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie ginekologii i położnictwa i nie odbiegają 
od średniej krajowej. Podkreślić należy w tym miejscu wysoki wskaźnik zadowolenia 
pacjentów, nasz stosunek do położnicy oraz bardzo niski wskaźnik porodów z niską 
punktacją w skali Apgar. Dodatkowym argumentem jest fakt wysokiej świadomości 
pacjentek, u których w przeszłości występowały cięcia cesarskie i wybór możliwości 
porodu siłami natury lub cięcia cesarskiego.” 

(dowód: akta kontroli str. 37, 243) 
Analiza 100 losowo wybranych historii choroby dotyczących porodów (w tym: 50 
fizjologicznych i 50 zakończonych cesarskim cięciem) wykazała, że na 
dokumentację medyczną pacjentek składały się m.in.: karta położnicza, karta oceny 
ryzyka zakażenia szpitalnego, plan porodu, zgoda na znieczulenie, karta 
noworodka, karta indywidualnej opieki pielęgniarskiej noworodka. 

(dowód: akta kontroli str. 414-843) 
Analiza 50 historii porodów fizjologicznych w zakresie przestrzegania standardów 
opieki okołoporodowej wykazała, że dokumentacja medyczna obejmowała 
informacje o wszystkich okresach porodu, m.in.: przeprowadzeniu wywiadu 
ogólnego i ginekologicznego w tym o przebytych ciążach i porodach; grupie krwi 
pacjentki; położeniu płodu i zaawansowania porodu; pomiarze miednicy matki 
i analizie proporcji w stosunku do płodu; ocenie czynności skurczowych (zapisy KTG 
i w partogramie); o ocenie stanu noworodka (od 1 do 10 w skali Apgar); 
o mechanizmie oddzielenia i wydalenia łożyska; o wykonanym zaopatrzeniu 
chirurgicznym ran w obrębie krocza, a także adnotacja o położeniu noworodka 

na brzuchu matki bezpośrednio po porodzie oraz instruktarzu w zakresie prawidłowego 
przystawiania piersi i zasadach postępowania w laktacji. Wszystkie ankietowane 
pacjentki potwierdziły, że bezpośrednio po porodzie położono przy nich noworodka, 
a w przypadku 50% ankietowanych kontakt „skóra do skóry” trwał powyżej jednej 
godziny. 
Kontrola wykazała, że w dokumentacji medycznej 33 pacjentek (66%) znajdował się 
plan porodu. Fakt dostarczenia do Szpitala planu porodu potwierdziło 15 
ankietowanych pacjentek (22%). 

(dowód: akta kontroli str. 638-837, 872, 876) 
Spośród 50 porodów fizjologicznych objętych analizą, 15 (30%) odbyło się bez 
ingerencji medycznej. W trakcie pozostałych, 19 pacjentkom (38%) nacięto krocze, 
7 (14%) podano oxytocynę (w celu wywołania lub stymulacji porodu), zaś u 26 
przebito pęcherz płodowy (52%). Standardy postępowania medycznego przy 
udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej, nakazują 
ograniczenie do niezbędnego minimum interwencji medycznych. 

(dowód: akta kontroli str. 841-845 ) 
Ordynator Oddziału wyjaśnił: „Interwencje medyczne są nierozłączną częścią 
położnictwa, a decyzja o zastosowaniu poszczególnych procedur medycznych jest 
podejmowana w zależności od sytuacji położniczej. Trudno jest mi uogólniać 
przyczyny indukcji lub amiocentezy, jednak w trosce o dobre relacje z pacjentkami, 
wdrażane procedury są omawiane z położnicami i wykonywane tylko po uprzednim 
wyrażeniu przez nie zgody. Informacja o możliwościach powikłań danej metody jest 
integralną częścią rozmowy.” 

(dowód: akta kontroli str. 848) 
W Oddziale przy porodach fizjologicznych stosowano głównie niefarmakologiczne 
metody łagodzenia bólu, tj.: kąpiel w wannie lub prysznic, spacer, słuchanie muzyki, 
korzystanie z worka sako, piłek, drabinek, materaca, przyjmowania dogodnych 
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pozycji, które odnotowywano w karcie indywidualnej opieki w rubryce „zastosowanie 
udogodnień”. Z analizowanej próby 50 dokumentacji wynika, że co najmniej jedną 
z tych metod wykorzystało 46 pacjentek (92%). Jedynym farmakologicznym 
środkiem łagodzenia bólu w trakcie porodu siłami natury był gaz rozweselający 
Entonox, z którego skorzystało 31 pacjentek32 (62%). W Oddziale nie stosowano 
prądów TENS, ani znieczulenia dolędźwiowego. 

(dowód: akta kontroli str. 841-845) 
Odnośnie informowania wszystkich pacjentek o możliwości skorzystania ze 
znieczulenia Entonoxem – Ordynator wyjaśnił, że: „Grupa ankietowanych pacjentek 
wydaje mi się mało transparentną do omówienia znieczulenia przy pomocy 
Entonoxu, ze względu, że w planie porodu omawianego z każdą z pacjentek, czy to 
w trakcie ciąży w poradni, czy bezpośrednio na trakcie porodowym pytanie to jest 
poruszane. Dobrowolność skorzystania z tej formy znieczulenia jest zależna tylko 
i wyłącznie od pacjentki, personel natomiast jest przeszkolony wszechstronnie 
w tym kierunku i zawsze służy pomocą i radą. Natomiast w kwestii niestosowania 
prądów TENS - Ordynator wyjaśnił, że: „Zastosowanie TENS nie uzyskało aprobaty 
zarówno pacjentek jak i naszej, stąd brak wyników stosowania. Jeżeli pacjentka 
będzie zainteresowana tą formą z naszej strony nie ma żadnych przeciwwskazań do 
stosowania.” Dodatkowo pełniąca obowiązki Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa 
wyjaśniła: „W szpitalu jest możliwość wykonania znieczulenia zewnątrzoponowego 
(…) znieczulenie takie wykonywane jest tylko w uzasadnionych medycznie 
wskazaniach. Znieczulenia takie nie były wykonywane w szpitalu z uwagi na brak 
medycznego uzasadnienia.” 

(dowód: akta kontroli str. 848, 852) 
Ordynator wyjaśnił, że podstawową barierę w działalności Oddziału stanowi brak 
odpowiednich inwestycji w bazę szpitalną.  

(dowód: akta kontroli str. 849) 
Z analizy 50 porodów rozwiązanych cięciem cesarskim (tj. próbie stanowiącej 8,5% 
wszystkich wykonanych cięć cesarskich w badanym okresie33) wynika, że w 49 
przypadkach zastosowano znieczulenie podpajęczynówkowe, a w jednym 
przypadku znieczulenie ogólne złożone z uwagi na wskazania medyczne. 
U większości pacjentek (62%) zabieg chirurgiczny wykonano w trybie planowym 
z uwagi na: odebrany poprzedni poród cięciem cesarskim (w 8 przypadkach, 
tj. 16%); na wskazania innych lekarzy specjalistów34 (w 8 przypadkach, tj. 16%); 
miednicowe położenie płodu35 (w 5 przypadkach, tj. 10%) oraz z powodu dużego 
płodu, braku postępu porodu w I okresie, przedwczesnego odpłynięcia wód 
płodowych, nadciśnienia tętniczego. W pozostałych przypadkach (tj. 38%) decyzję o 
rozwiązaniu porodu cięciem cesarskim podjęto ze wskazań medycznych w trybie 
nagłym po stwierdzeniu m.in.: zagrożenia zamartwicą płodu, wysokim prostym 
staniem główki, zagrożenia pęknięciem macicy oraz braku postępu w II okresie 
porodu. 
We wszystkich ww. przypadkach w dokumentacji znajdowała się zgoda na zabieg 
operacyjny36, znieczulenie37 oraz uzasadnienie podjęcia decyzji o rozwiązaniu 
porodu cięciem cesarskim ze wskazań medycznych. Kontrola wykazała, że 
w dokumentacji medycznej 17 pacjentek (34%) znajdował się plan porodu. Fakt 

                                                      
32 Pacjentki te korzystały również z innych niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu  
33 W latach 2013-2015 przyjęto łącznie 585 porodów rozwiązanych cięciem cesarskim. 
34 Wskazania: ortopedyczne – 3 przypadki, okulistyczne – 2 przypadki, neurologiczne – 2 przypadki, zagrożenie atakiem 
padaczki – 1 przypadek. 
35 Wg wyjaśnienia oddziałowej położnej, w sytuacji położenia miednicowego (pośladkowego) przy pierwszej ciąży zawsze 
wykonywane jest cięcie cesarskie. Wynika to m.in. z zaleceń konsultanta krajowego ds. położnictwa 
36 Dokument pt. Informacja dla pacjentki oraz formularz świadomej zgody na operacyjne rozwiązanie ciąży metodą cięcia 
cesarskiego zawierał m.in. informację o możliwości wystąpienia powikłań u matki i dziecka (powstania urazów podczas 
otwierania macicy lub wydobywania płodu). 
37 Dokument pt. Zgoda na znieczulenie. 
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dostarczenia do Szpitala planu porodu potwierdziło też 5 ankietowanych pacjentek, 
które odbyły poród przez cesarskie cięcie (23,8%)38.  

(dowód: akta kontroli str. 425, 438-637, 838-841, 879) 
Odnośnie informowania pacjentek o ewentualnych negatywnych skutkach 
cesarskiego cięcia Ordynator Oddziału wyjaśnił: „Formularz zgody na proponowane 
zabiegi operacyjne w tym i cięcie cesarskie obejmuje omówienie wystąpienia 
ewentualnych komplikacji i powikłań. Cięcie cesarskie podyktowane jest troską o 
zdrowie i życie dziecka i w obecnym czasie znieczuleń nie niesie prawie żadnych 
negatywnych skutków dla zdrowia dziecka.”  

(dowód: akta kontroli str. 849) 
Analiza dokumentacji medycznej wykazała, że w żadnym przypadku porodu 
fizjologicznego, noworodkowi nie podano mleka modyfikowanego, natomiast 
w dokumentacji pacjentek rozwiązanych cesarskim cięciem stwierdzono 
dokarmianie takim pokarmem w 12 przypadkach (24%). Fakt podawania 
noworodkom mleka w proszku potwierdziło również 1939 (25%) ankietowanych 
pacjentek40 Oddziału.  

(dowód: akta kontroli str. 838-843, 877, 884) 
Z ewidencji apteki szpitalnej wynika, że w latach 2013-2015 (do 30 października) do 
Oddziału Neonatologicznego przekazano 3.386 butelek mleka (90 ml/szt.)41 
o łącznej wartości 5.480,45 zł w tym: Bebilon HA – 1.514 butelek o wartości 112,42 
zł, Bebilon 1 – 96 szt. o wartości 3,38 zł i Bebilon Pepti – 1.776 butelek o wartości 
5.364,65 zł. W kontrolowanym okresie średnie zużycie mleka na 1 dziecko 
w Oddziale wyniosło 2,17 butelki (tj. 1,95 ml), natomiast średnia cena 1 opakowania 
wyniosła 1,61 zł, przy czym średnia cena za: Bebilon HA – 0,07 zł/szt., Bebilon 1 – 
0,03 zł/szt. i Bebilon Pepti – 3,02 zł/szt. W badanym okresie Szpital nie pozyskiwał 
mleka z banku mleka. 

(dowód: akta kontroli str. 149, 857-864) 
Oględziny Oddziału nie wykazały materiałów promujących sztuczne mleko, ani 
akcesoriów do jego podawania. Stwierdzono dwa laktatory elektryczne 
z końcówkami wielorazowego użytku42. Nie było warunków do przechowywania 
mleka.  

(dowód: akta kontroli str. 194-195) 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Neonatologicznego wyjaśniła, że pokarm raz 
odciągnięty przez matkę jest spożytkowany do karmienia jej dziecka, reszta jest 
wylewana. „Pielęgniarki pracujące w Oddziale pomagają matce w karmieniu piersią 
i kontrolują cechy prawidłowego przystawiania noworodka do piersi. Zachęcają 
matkę do przystawiania noworodka do piersi na żądanie, nie rzadziej niż co 3 
godziny. Nie stosuje się w okresie stabilizowania się laktacji smoczków w celu 
uspokojenia noworodka. Nie podaje się noworodkom do picia wodnego roztworu 
glukozy i nie dokarmia mlekiem początkowym, jeśli nie wynika to ze wskazań 
medycznych. (…) Karmienie lub dokarmianie mlekiem modyfikowanym wykonuje się 
na pisemne zlecenie lekarza wpisane w indywidualną kartę zleceń, a ilość i częstość 
dokarmiania lub karmienia pielęgniarka odnotowuje w karcie noworodka.” 
Dodatkowo Zastępca Ordynatora Oddziału Neonatologicznego wyjaśnił: (…) nie 
promujemy karmienia sztucznego – jedynym zalecanym jest karmienie naturalne.”  

(dowód: akta kontroli str. 195, 856) 
 

                                                      
38 21 pacjentek rozwiązanych cesarskim cięciem odpowiedziało na ankietę. 
39 W tym: 11 rodzących fizjologicznie i 8 rozwiązanych cesarskim cięciem. 
40 67 ankiet (w tym: 46 dot. porodów fizjologicznych i 21 dot. porodów cc). 
41 W tym: w 2013 r. – 1.152 butelki, w 2014 – 1.202 butelki i do 30 października 2015 r. – 1.032 butelki. 
42 Jeden w gabinecie zabiegowym neonatologicznym, drugi w gabinecie zabiegowym w Oddziale Ginekologiczno-
Położniczym.  
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

Personel Oddziału nie dokumentował wykonania niektórych czynności wymaganych 
rozporządzeniem w sprawie standardów opieki okołoporodowej. W analizowanej 
dokumentacji 50 porodów fizjologicznych nie zamieszczono informacji o 
- pozostawaniu w stałym kontakcie z rodzącą, po przygotowaniu zestawu do porodu 
i miejsca do porodu (tj. niezgodnie ze standardem IX ust. 4 pkt 4 rozporządzenia  
z 2012 r. w sprawie standardów); 
- kontroli odginania się główki płodu, a po jej urodzeniu podjęcie czynności 
zapewniających prawidłowe wytaczanie się barków (tj. niezgodnie ze standardem IX 
ust. 4 pkt 8 ww. rozporządzenia); 
- zaciśnięciu pępowiny po ustaniu tętnienia (tj. niezgodnie ze standardem X ust. 3 
pkt 3 rozporządzenia); 
- przecięciu pępowiny jałowymi narzędziami (tj. niezgodnie ze standardem X ust. 3 
pkt 4 rozporządzenia); 
- ocenie obkurczenia mięśnia macicy (tj. niezgodnie ze standardem X ust. 3 pkt 10 
rozporządzenia 

 (dowód: akta kontroli str. 844) 
W wyjaśnieniach Ordynator Oddziału wskazał, że: powyższe informacje nie znajdują 
się w historii choroby, „ponieważ wzór jest przestarzały i mamy nadzieję na zmiany 
wraz z wdrożeniem nowego systemu informatycznego w całym szpitalu.” 

(dowód: akta kontroli str. 848) 
Spośród analizowanej dokumentacji medycznej 100 pacjentek, w przypadku 3043  
nie było karty obserwacji porodu (partogramu), wymaganej standardem VIII ust. 2 
pkt. 2 lit. p ww. rozporządzenia). Ponadto, we wszystkich skontrolowanych 
przypadkach nie zamieszczano informacji o ocenie wyników badań laboratoryjnych 
pacjentki, co było niezgodne ze standardem VIII ust. 2 pkt 2 lit. e). Wyniki badań 
jedynie dołączano do dokumentacji.  

(dowód: akta kontroli str. 438-837) 
Według wyjaśnień Położnej Oddziałowej brak partogramu najczęściej wynikał 
z braku czasu na jego założenie z powodu szybkiego postępu porodu 
fizjologicznego (pacjentka zgłosiła się z pełnym rozwarciem) lub decyzji o cięciu 
cesarskim. 

(dowód: akta kontroli str. 438-630, 718-826) 

2.2. Jakość świadczonych usług w ocenie ankietowanych 
pacjentek 

W trakcie czynności kontrolnych NIK rozesłała anonimowe ankiety do 300 losowo 

wybranych pacjentek, które w latach 2013 – 2015 odbyły poród w Szpitalu. Na 

ankietę odpowiedziało łącznie 67 pacjentek, tj. 22,3% (w tym 46, które miały poród 

fizjologiczny i 21 w drodze cesarskiego cięcia). 

Większość pacjentek, które urodziły dziecko siłami natury, potwierdziła 
przestrzeganie przez personel medyczny Oddziału standardów opieki 
okołoporodowej. Pacjentki były wystarczająco informowane o swoim stanie zdrowia 
(76,1% ankietowanych) i stanie zdrowia noworodka (85%), a także o sposobie 
karmienia dziecka piersią (74,6%), były traktowane z szacunkiem przez osobę 
prowadzącą poród (91%), a w Oddziale respektowano prawo pacjentki do 
prywatności i intymności (83,6%). Ponad 53% ankietowanych podało, że w celu 
ulżenia bólom w okresie skurczy porodowych były zachęcane np. do zmiany pozycji, 

                                                      
43 28 historii porodów zakończonych cesarskim cięciem i 2 historie porodów fizjologicznych. 
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wykonania ćwiczeń oddechowych, spaceru, kąpieli w wannie lub pod prysznicem, 
wykonania masażu.  
Wszystkie respondentki podały, że poród odbył się w łóżku porodowym, w pozycji 

leżącej (97,8%) i w jednym przypadku w pozycji stojącej oraz, że nie mogły wybrać 

miejsca porodu (84,8%) ani pozycji, w której rodziły (82,6%).  

(dowód: akta kontroli str. 872-878) 
Ordynator Oddziału wyjaśnił, że: „Każda rodząca ma możliwość wyboru sali do 
porodu i skorzystania z dostępu do wanny, kabiny prysznicowej i sprzętu 
ułatwiającego rodzącej aktywność. W II okresie porodu pacjentka wybiera dowolną 
pozycję zgodnie z własnymi odczuciami lub położne pomagają znaleźć jej 
optymalną pozycję podczas porodu.” 

(dowód: akta kontroli str. 399) 
Wszystkim ankietowanym rodzącym fizjologicznie bezpośrednio po porodzie 
położono noworodka na brzuch. Spośród 46 ankietowanych połowa podała, że 
kontakt „skóra do skóry” trwał do godziny, a tylko 9% respondentek wskazało, że 
bezpośrednio po urodzeniu miały dziecko przy sobie 2 godziny lub dłużej. 
Ankietowane podały (61%%), że stan noworodka nie był oceniany w ich obecności. 

(dowód: akta kontroli str. 873, 876, 880, 883) 
Specjalista ginekolog-położnik44 oraz specjalista neonatolog45 wyjaśnili, że: 
„Wszystkie noworodki urodzone siłami natury bezpośrednio po urodzeniu mają 
zapewniony nieprzerwany kontakt z matką „skóra do skóry” przez wymagane 2 
godziny. Bywają sytuacje kliniczne, kiedy nie jest możliwe trzymanie noworodka na 
brzuchu matki przez ten okres. Ma to miejsce wtedy, gdy stan zdrowia noworodka 
wymaga szybkiej interwencji lekarskiej lub pielęgniarskiej w gabinecie zabiegowym. 
Również ze strony matki istnieją przeciwwskazania do kontaktu „skóra do skóry”. 
Pomimo to, takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko. Nawet po odśluzowaniu, 
zmierzeniu parametrów życiowych, dziecko jak najszybciej ponownie kładzione jest 
na brzuch matki. Z naszego doświadczenia wynika, że matki po porodzie nie 
zawsze mają świadomość upływu czasu i nie rzadko trudno im prawidłowo ocenić 
długość kontaktu z dzieckiem. Zdarzają się również przypadki, kiedy matka wręcz 
każe zabrać dziecko, gdyż źle się czuje. Pragniemy zaznaczyć, że w naszym 
Oddziale przestrzegane są wszystkie standardy opieki okołoporodowej nad 
noworodkiem i nie ma żadnych barier utrudniających ich stosowanie. 

(dowód: akta kontroli str. 854) 
Respondentki podały, że nie mogły wybrać osoby prowadzącej poród (86,5%). 
Położna Oddziałowa i Starsza Położna w wyjaśnieniach podały, że rodząca mogłaby 
zmienić położną w trakcie porodu, jeśli wymagałaby tego jakaś sytuacja, natomiast 
ocena noworodka odbywa się bezpośrednio po urodzeniu na brzuchu matki przez 
pielęgniarkę neonatologiczną, jeżeli nie występują przeciwskazania zdrowotne.  

(dowód: akta kontroli str. 403, 406, 412) 
Ankietowane pacjentki bardzo dobrze oceniły personel Oddziału ze względu na 
umiejętności zawodowe (50,7%, dobrze 40,3%) oraz troskliwość, okazywanie 
szacunku (49,2%, dobrze 29,8%), a 91% ankietowanych miało zaufanie do 
umiejętności zawodowych zajmującego się nią personelu.  

(dowód: akta kontroli str. 876-877, 883-884) 
14 (30%) ankietowanych pacjentek stwierdziło, że w ich przypadku doszło do 
uciskania brzucha w celu przyspieszenia porodu (w 7 przypadkach naciskano dłonią 
w 8 – łokciem, w 5 przypadkach naciskano na brzuch po narodzinach dziecka).  

(dowód: akta kontroli str. 876) 

                                                      
44 Zastępca kierownika Oddziału. 
45 Pediatra Ordynator Oddziału Neonatologicznego. 
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Ordynator wyjaśnił: „Myślę, że opinia chwyt Kristellera jest nadinterpretowana przez 
pacjentki. Można to zrozumieć, ponieważ każda forma dotyku brzucha może być tak 
interpretowana. Jak wiadomo, w czasie porodu prowadzimy obserwację tętna płodu, 
oceniamy położenie i ustawienie płodu manewrami Leopolda, oraz oceniamy 
napięcie macicy manualnie, więc wszystkie te metody mogą być poczytane za 
zakazany chwyt. Od momentu prowadzenia przeze mnie oddziału zakazałem w/w 
chwytu i jeżeli uzyskam informacje, który z lekarzy się takowego dopuścił 
wyciągnięte zostaną konsekwencje dyscyplinarne.”   

(dowód: akta kontroli str. 848-849) 

W analizowanej próbie 50 dokumentacji związanych z porodem fizjologicznym nie 
stwierdzono przypadków zastosowania znieczulenia zewnątrzoponowego. Spośród 
46 ankietowanych pacjentek 12 (26%) skorzystało ze znieczulenia gazowego, a 10 
(22%) kobietom podano znieczulenie przeciwbólowo-rozkurczowe.  

(dowód: akta kontroli str. 268, 841-843, 875) 
W przypadku porodów zakończonych cesarskim cięciem 6 ankietowanych pacjentek 
(28,6%) stwierdziło, że zabieg ten został wykonany na jej życzenie. 

Ordynator Oddziału wyjaśnił, że: „Tak wysoki procent „cięć na życzenie” jest 
nieprawdą. Chcę przypomnieć, że procent cięć w oddziale ogółem oscyluje 
w granicach 37% w 2013  do 42% w 2014 i nieprawdą jest, że wskazaniami do cięć 
są cięcia na życzenie.” 

(dowód: akta kontroli str. 882-883, 849) 
Spośród ankietowanych pacjentek tylko 3 uczęszczały do szkoły rodzenia. 

Działającą do 25 marca 2013 r. w Kozienicach szkołę rodzenia „Bocianek”46, 
prowadziła jedna z położnych Szpitala, która wyjaśniła m.in., że: „Staramy się 
zapewnić pacjentce potrzebę bezpieczeństwa porodu przede wszystkim na 
Oddziale naszego szpitala. Jednak łatwiejsza jest współpraca z rodzącą 
przygotowaną w szkole rodzenia, dlatego bardzo odczuwamy brak takiego miejsca 
w naszym mieście. Przykre jest, że jedyną barierą jej istnienia są względy 
finansowe, bo z tego powodu szkoła przestała istnieć. Razem z współorganizatorką 
naszej szkoły wielokrotnie starałyśmy się o wsparcie finansowe u włodarzy Kozienic, 
jednak bez pozytywnego dla nas skutku.” 

(dowód: akta kontroli str. 410, 887-888, 890, 892, 908, 910, 912, 914, 872) 
Dyrekcja Zespołu widzi potrzebę zorganizowania szkoły rodzenia w ramach 
struktury Szpitala i podjęła już stosowne działania w tym kierunku.   

(dowód: akta kontroli str. 238) 
 

Analiza dokumentacji wykazała, że w przypadku 44 porodów (88%) drogą 
cesarskiego cięcia nie zapewniono dziecku, bezpośrednio po urodzeniu, 
nieprzerwanego kontaktu z matką „skóra do skóry”, trwającego co najmniej dwie 
godziny. Spośród 21 ankietowanych pacjentek 14 wskazało na brak po porodzie 
kontaktu „skóra do skóry”, a 7 stwierdziło, że kontakt ten trwał krócej niż 30 minut. 

Położna wyjaśniła, że po zakończonym cięciu pacjentka jest przekazywana na 
odcinek położniczy w systemie matka z dzieckiem. Pielęgniarka noworodkowa po 
zaopatrzeniu i obserwacji noworodka w gabinecie zabiegowym neonatologicznym 
przynosi (jeśli stan na to pozwala) matce dziecko i pomaga przystawić do piersi. 

(dowód: akta kontroli str. 628, 883) 

                                                      
46 Wg Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Kozienicach Szkoła Rodzenia 
„Bocianek” S.C. funkcjonowała w okresie 01.01.2010 r. – 25.03.2013 r. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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2.3. Działalność marketingowa skierowana do pacjentek Oddziału  

Na podstawie umowy zawartej w dniu 27 sierpnia 1992 r. Oddział Neonatologiczny 
uczestniczy w programie informacyjnym dla młodych mam, w ramach którego 
bezpłatnie rozdaje matkom zestawy informacyjne „Dzidziuś” i „Niebieskie pudełko”. 
Oględziny wykazały, że w Oddziale Neonatologicznym znajdują się paczki z ww. 
zestawami zawierającymi m.in.: ulotki informacyjno-edukacyjne, broszury 
reklamowe, próbki produktów do pielęgnacji noworodka. Odbierając zestaw 
pacjentka wypełniała formularz, w którym mogła podać swoje dane osobowe 
i dziecka. Wyniki ankiet potwierdziły, że 49 pacjentek (73%) spotkało się z reklamą, 
a połowa z nich otrzymywała potem oferty do domu. 

(dowód: akta kontroli str. 853, 877, 884) 
Wg wyjaśnienia pielęgniarki koordynującej Oddziału Neonatologicznego: „Zestawy 
te rozdawane są bezpłatnie matkom po porodzie, wraz z dołączonym do nich 
potwierdzeniem odbioru zestawu, w którym pacjentka wskazuje swoje dane. 
Wypełnienie przez pacjentkę potwierdzenia odbioru zestawu jest dobrowolne, 
o czym zawsze informujemy matki w Oddziale. Kobieta chcąca otrzymywać 
bezpłatne próbki produktów, poradników i innych materiałów informacyjno-
edukacyjnych przeznaczonych dla matki i dziecka, podaje swoje dane osobowe 
i adresowe. Wypełnione potwierdzenia odbioru zestawu personel Oddziału 
przekazuje do podmiotów, od których je otrzymał. W przypadku „Dzidziusia” 
potwierdzenia odbioru zestawu przekazujemy kierowcy, który je nam dostarcza, 
natomiast w przypadku „Niebieskiego pudełka”, potwierdzenia są wysyłane listownie 
dwa razy w miesiącu.”  

(dowód: akta kontroli str. 195) 
Zdaniem NIK obecność reklam i ulotek produktów różnych firm na terenie Oddziału 
jest formą reklamy i z tego tytułu Szpital powinien osiągać przychody, zwłaszcza że 
pracownicy Szpitala pośredniczą w kontaktach między pacjentkami i firmami. 

Odnośnie czerpania przez Szpital korzyści z ww. akcji – Specjalista Neonatolog 
i Zastępca Kierownika Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w wyjaśnieniach 
podali m.in., że: „My ze swej strony oprócz satysfakcji matek nie mamy z tego 
żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie, mamy dodatkowe obowiązki. Musimy 
przynosić na oddział dostarczone pudełka, których waga stanowi duże obciążenie 
dla pielęgniarek. Nie mniejszy problem jest też ze składowaniem zestawów, gdyż są 
one w postaci dość dużych walizeczek tekturowych. Nie traktujemy tej działalności 
jako marketingową, a szpital nie czerpie z tego tytułu żadnych korzyści. Jest to 
działanie czysto charytatywne, dla dobra matek i noworodków. Takie postawienie 
problemu jest dla nas krzywdzące i zaskakujące.” 

 (dowód: akta kontroli str. 853) 

Analiza badanej dokumentacji wykazała, że w kontrolowanym okresie w Szpitalu co 
do zasady przestrzegano standardów opieki okołoporodowej, choć w odczuciu 
niektórych ankietowanych pacjentek nie zawsze były one przestrzegane. Nie 

wszystkie wykonywane w Oddziale czynności w zakresie opieki okołoporodowej były 

dokumentowane. Część pacjentek spotkała się na terenie Oddziału z działalnością 
reklamową i otrzymywała ulotki czy bezpłatne próbki kosmetyków pielęgnacyjnych. 
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IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli47, wnosi o: 

1) przestrzeganie standardów opieki okołoporodowej oraz dokumentowanie 
wszystkich czynności przy porodzie, zgodnie z rozporządzeniem z 2012 r. 
w sprawie standardów opieki okołoporodowej, 

2) zapewnienie pacjentkom prawa do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, o której 
mowa w art. 34 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Obywatelskich, 

3) podjęcie działań w celu uregulowania działalności reklamowej na terenie 
Oddziału, w tym zbierania danych osobowych pacjentek korzystających 
z proponowanych produktów. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Warszawie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Warszawa, dnia          grudnia 2015 r.  

  
  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Warszawie 

Kontroler 
 

Monika Popławska 
Główny specjalista kontroli państwowej 

 

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

  

  

 

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