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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 Sławomir Nowak, specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr 97278 z dnia 
16.09.2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Miodowa 21. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jacek Kacperski, Dyrektor NCM2. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności3 
W latach 2013-2015 (III kwartał) NCM zapewniło odpowiednią ilość 
wykwalifikowanych lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz sprzęt medyczny 
niezbędny do wykonywania zakontraktowanych z NFZ świadczeń medycznych 
w Oddziale ginekologiczno-położniczym. Oddział posiadał wyodrębnioną salę cięć 
cesarskich zgodnie z wymaganiami dla placówki I stopnia referencyjności. Część 
pomieszczeń (m.in. sale trzy i cztero łóżkowe) 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 leczniczą4. NCM posiadało 
program dostosowawczy, uwzględniający w 2016 r. remont pomieszczeń Oddziału 
z uwzględnieniem obowiązujących wymagań. Analiza dokumentacji medycznej 
wykazała, że w badanym okresie przestrzegano standardów opieki okołoporodowej, 
choć z przeprowadzonych badań ankietowych wynika, że w odczuciu pacjentek nie 
zawsze były one przestrzegane. NCM nie zapewniało pacjentkom 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 Pacjenta5. Co do 
zasady6 dokumentowano w NCS realizację czynności podejmownych w zakresie 
opieki okołoporodowej, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy 
udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej 
nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki 
nad noworodkiem7.  

                                                      
1 W dalszej części wystąpienie także NCM, Szpital lub Centrum. 
2 Uchwała Zarządu Powiatu Nowodworskiego nr 80/2015 w sprawie powołania dyrektora NCM z dnia 30 lipca 2015 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 Dz. U z 2012 r., poz. 739. 
5 Dz.U.2012.159 ze zm. 
6 Dokumentacja nie zawierła jedynie wpisów o wykonaniu lewatywy i golenia owłosienia łonowego. 
7 Dz. U z 2012 r. poz. 1100 ze zm. 
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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 porody w NCM przyjmowane były na Oddziale ginekologiczno-
położniczym, który posiadał I stopień referencyjności. Liczba odebranych porodów 
ogółem zmniejszała się i wynosiła: 399 (w 2013 r.), 389 (w 2014 r.) oraz 290 (w III 
kw. 2015 r.). W latach 2013-2014 liczba kobiet przyjętych na Oddział była równa 
liczbie urodzonych noworodków, w 2015 r. stwierdzono jeden przypadek martwo 
urodzonego noworodka. W okresie objętym kontrolą nie nastąpił zgon kobiety 
związany z porodem. 

W okresie objętym kontrolą odebrano odpowiednio: 211, 172 i 150 porodów 
fizjologicznych, jeden poród próżniowy (w 2014 r.) oraz odpowiednio: 188, 217 i 139 
porodów rozwiązanych cesarskim cięciem.   

(dowód: akta kontroli str. 6-9, 306-307) 

W badanym okresie w NCM przeprowadzono 30 kontroli zewnętrznych, w tym 
jedna, przeprowadzona w 2014 r. przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki 
w Warszawie8, dotyczyła opieki okołoporodowej. Po kontroli zalecono m.in.: 
prowadzenie zbiorczej dokumentacji medycznej; przekazywanie informacji 
o porodzie położnej rodzinnej wskazanej przez przedstawicieli ustawowych 
noworodka; dokonywanie w dokumentacji medycznej adnotacji o sprawdzeniu 
zgodności znaku identyfikacyjnego umieszczonego na opasce pacjenta, 
zapewnienie w NCM rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę oraz dostosowanie 
pomieszczeń Oddziału ginekologiczno-położniczego do wymagań określonych 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim 
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą. Zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane, przy czym pełne 
dostosowanie pomieszczeń do wymogów określonych w rozporządzeniu nastąpi po 
zaplanowanym generalnym remoncie Oddziału ginekologiczno-położniczego.  

(dowód: akta kontroli str. 10; 483-495) 

W Oddziale ginekologicznym-położniczym w kontrolowanym okresie nie doszło do 
zakażeń wewnątrzszpitalnych. W NCM opracowano i przyjęto do stosowania 
procedury epidemiologiczne9 zgodnie z ustawą z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi10.   

(dowód: akta kontroli str. 11-16) 

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 zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniach 
Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych 
w zakresie lecznictwa szpitalnego11, a następnie z dnia 22 listopada 2013 r.12, NCM 
zapewniało:  

                                                      
8 Temat kontroli: „zapewnienie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie 
porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem w warunkach szpitalnych”. 
9 Procedury PE-13/12 opracowane i przyjęte w 2012 r.  
10 Dz. U z 2013 r. poz. 947 ze zm. 
11 Dz. U z 2013 r. poz. 1082 ze zm. 
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- równoważnik co najmniej dwóch etatów specjalisty w dziedzinie położnictwa 
i ginekologii, 
- stałą obecność lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii 
(w lokalizacji), 
- równoważnik co najmniej jednego etatu położnej specjalisty w dziedzinie 
pielęgniarstwa ginekologicznego, 
- równoważnik co najmniej jednego etatu położnej specjalisty w dziedzinie 
pielęgniarstwa położniczego. 
Personel medyczny udzielający świadczeń w Oddziale ginekologiczno-położniczym- 
był wykazany w umowie zawartej z MazowieckimOddziałem Narodowego Funduszu 
Zdrowia13 oraz na portalu SZOI. Wykazano 10 lekarzy (3 - zatrudnionych na pełny 
etat, 6 - zatrudnionych na podstawie kontraktu oraz jeden - na umowie zlecenie) ze 
specjalizacją w położnictwie i ginekologii, 4położne, 12 starszych położnych, jedną 
położną oddziałową oraz 5 pielęgniarek. W NCM zapewniono całodobową opiekę 
anestezjologiczną, poprzez zatrudnienie 11 anestezjologów (3 – etat, pozostali - na 
podstawie kontraktu).  

(dowód: akta kontroli str. 27-33; 39-48; 88-91) 

Organizacja czasu pracy lekarzy zatrudnionych w Oddziale ginekologiczno-
położniczym- była zgodna z art. 93 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej14. Kontrola przeprowadzona na próbie miesiąca lipca i sierpnia w latach 
2013, 2014 i 2015 nie wykazała świadczenia usług medycznych przez lekarzy 
(w tym zatrudnionych na podstawie kontraktów) w czasie przekraczającym 24 
godziny bez przerwy. 

(dowód: akta kontroli str. 38-79) 

Zgodnie z art. 50 ust 1 ww. ustawy o działalności leczniczej w NCM zostały ustalone 
minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Dla Oddziału 
ginekologiczno-położniczego minimalne normy określono na poziomie 15,50 etatu 
(w tym oddział: położniczy - 6,16, ginekologiczny - 5,83 oraz zespół porodowy - 
3,51). Średni personel medyczny zatrudniony w Oddziale składał się z 4 
pielęgniarek i 11 położnych zatrudnionych na 15,25 etatu oraz jednej pielęgniarki i 4 
położnych zatrudnionych na podstawie kontraktu i umów zlecenia, zatem 
zatrudnienie pielęgniarek i położnych w NCM było zgodne z przyjętymi normami.  

W okresie objętym kontrolą personel NCM przechodził szkolenia z zakresu 
standardów opieki okołoporodowej. 

(dowód: akta kontroli str. 20-26; 38) 

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

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

NCM zapewniało pacjentkom całodobową opiekę lekarską we wszystkie dni 
tygodnia, a Oddział ginekologiczno-położniczy był wyposażony w: kolposkop, 
aparaty KTG i kardiomonitory. Pacjentkom zapewniono ciągłe badanie KTG (przed 
i w trakcie porodu), prowadzenie partogramu oraz dostęp do badań 
histopatologicznych śródoperacyjnych (m.in. w laboratorium w lokalizacji). NCM 
posiadł wyodrębnioną salę cięć cesarskich, zlokalizowaną na Oddziale, zgodnie 
z wymaganiami dla placówki 1 stopnia referencyjności, określonymi 

                                                                                                                                       
12 Dz.U z 2013 r. poz. 1520 ze zm. 
13 Nr 07R-1-10017-03-2011-2013/2012 na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo szpitalne w części 
dotyczącej świadczeń z zakresu położnictwo-ginekologia hospitalizacja (kod N01, N20 oraz N24, N25), która obowiązywała w 
kontrolowanym okresie na mocy zawartych aneksów z MO NFZ.   
14 Dz. U z 2015 r. poz. 618 ze zm. 
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w rozporządzeniach Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych 
z zakresu lecznictwa szpitalnego oraz zarządzeniach Prezesa NFZ w sprawie  
warunków i realizacji świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne15. 

Oddział dysponował sprzętem wykazanym w umowie z Mazowieckim Oddziałem 
Narodowego Funduszu Zdrowia (MO NFZ), m.in.: aparat USG, dodatkowymi 
aparatami KTG i kardiomonitorami. Sprzęt medyczny był sprawny i posiadał 
wymagane przeglądy techniczne.   

(dowód: akta kontroli str. 34-37; 157-161; 202-205) 

Pacjentki zgłaszające się do porodu miały łatwy dostęp do Izby Przyjęć, możliwy był 
bezpośredni podjazd pod drzwi (zarówno karetką od strony SOR-u16 jak 
i samochodem prywatnym od strony Izby Przyjęć). Oddział ginekologiczno-
położniczy znajdował się na I piętrze budynku, posiadającego windę.   

Urządzenie pomieszczeń Oddziału spełniało wymogi określone w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r., poprzez zapewnienie:   
- dostępu z trzech stron do łóżek w salach, w tym z dwóch dłuższych oraz odstęp 
między łóżkami umożliwiający swobodny dostęp do pacjenta; 
- wyposażenia pokoi łóżkowych w umywalki z ciepłą i zimną wodą, dozowniki 
z mydłem w płynie oraz pojemniki z ręcznikami jednorazowego użycia oraz 
pojemniki na zużyte ręczniki (sale nie posiadały łazienek); 
- bezpośredniego dostępu do światła dziennego w pokojach łóżkowych oraz 
wyposażenia w urządzenia przeciwsłoneczne;  
- wykonania z materiałów umożliwiających mycie i dezynsekcję: podłóg, ścian oraz 
łączników między podłogą, a ścianami. 

W skład zespołu porodowego wchodziły dwie sale porodowe: sala jednoosobowa 
z miejscem na osobę towarzyszącą (przeznaczona do porodów rodzinnych) oraz 
sala wieloosobowa (dwustanowiskowa). Sale Oddziału były wyposażone w sprzęt 
ułatwiający rodzącej aktywność, tj. piłki i worek sako. Sale porodowe nie zostały 
wyposażone w wannę, a immersje wodne odbywały się pod prysznicem. 
Wejście do wielostanowiskowej sali porodowej odbywało się poprzez gabinet  
lekarski i nie było bezpośredniego dostępu z korytarza. Z sali porodowej był dostęp 
do sali operacyjnej przeznaczonej do porodów w drodze cesarskiego cięcia, do 
której wchodziło się przez śluzę umywalkowo-fartuchową wyposażoną: w umywalkę 
z bateriami uruchamianymi bez kontaktu z dłonią, dozowniki ze środkami 
dezynfekującymi uruchamianymi bez kontaktu z dłonią, pojemniki z ręcznikami 
jednorazowymi, zamykany pojemnik na brudną bieliznę oraz miejsce na ubrania 
z zachowaniem rozdziału ubrań czystych i brudnych. Sala cięć cesarskich została 
wyposażona w stanowisko do resuscytacji oraz sprzęt m.in.: lampy operacyjne 
bezcieniowe, stół operacyjny, urządzenia ssące, aparat do elektrokoagulacji, sprzęt 
endoskopowy itp. Przed zabiegiem pielęgniarka operacyjna dostarczała na salę: 
sprzęt jednorazowy (igły iniekcyjne, ostrza, strzykawki, rękawiczki chirurgiczne, 
dreny oraz końcówki do ssaka), płyny infuzyjne do płukania jamy brzusznej, 
pojemniki do zabezpieczenia pobranych do badań tkanek, dokumentację medyczną 
prowadzoną w czasie zabiegu operacyjnego. 
Personel medyczny Oddziału zgodnie z art. 36 ust 1 ustawy o działalności leczniczej 
posiadał czytelne identyfikatory z imieniem, nazwiskiem oraz zajmowanym 
stanowiska.  

(dowód: akta kontroli str. 478-482) 

                                                      
15 Zarządzenie Nr 72/2011/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 20 października 2011 r. ze zm.: kolejnymi zarządzeniami: 
87/2011/DSOZ, 90/2011/DSOZ, 11/2012/DSOZ, 23/2012/DSOZ, 39/2012/DSOZ, 48/2012/DSOZ, 49/2012/DSOZ, 
62/2012/DSOZ, 90/2012/DSOZ i 34/2013/DSOZ oraz Zarządzenie nr 89/2013/DSOZ z dnia 19 grudnia 2013 r.  ze zm.: 
kolejnymi zarządzeniami: 1/2014/DSOZ, 4/2014/DSOZ, 23/2014/DSOZ, 81/2014/DSOZ, 88/2014/DSOZ.  
16 Szpitalny Oddział Ratunkowy. 
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Sale 3 i 4 łóżkowe w Oddziale ginekologiczno-położniczym nie odpowiadały 
wymogom określonym w załączniku nr 1 cz. III do rozporządzenia Ministra Zdrowia 
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, zgodnie z którymi, 
w systemie „matka z dzieckiem”, pokoje powinny być przeznaczone maksymalnie 
dla dwóch matek i dwóch noworodków. Wielostanowiskowa Sala porodowa nie 
została wyposażona w trwałe odgrodzenie stanowisk porodowych, a funkcję 
odgrodzenia zapewniał przenośny parawan, co stwarzało ryzyko 
niezagwarantowania pełnego poszanowania praw pacjenta17, w szczególności 
intymności i godności.   

(dowód: akta kontroli str. 478-482) 

Kierownik Oddziału ginekologiczno-położniczego (Ordynator) wyjaśnił: „W systemie 
‘matka z dzieckiem’ występuje jedna sala czterołóżkowa, ponieważ druga sala 
przeznaczona jest nie dla położnic, a dla ciężarnych.”  

(dowód: akta kontroli str. 516-517) 

Dyrektor NCM wyjaśnił również, że: „dostosowanie pomieszczeń w oddziale 
ginekologiczno- położniczym tj. sal chorych i sali porodowej do standardów (…) jest 
w trakcie realizacji. Obecnie tworzone są projekty przebudowy i unowocześnienia 
oddziałów zgodnie z wymogami, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 
i urządzenia podmiotów wykonujących działalność medyczną. Rozpoczęcie robót 
budowlanych (…) planowane jest z początkiem 2016 r., na ten cel zostaną 
zabezpieczone środki w budżecie NCM. Planowane zakończenie robót do końca 
2016 r.” 

(dowód: akta kontroli str. 531) 

NCM posiadał program dostosowawczy zatwierdzony przez Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który swoim zakresem obejmował m.in. 
dostosowanie ww. pomieszczeń. Program był uaktualniany w związku z ze zmianą 
terminu wykonania poszczególnych zadań.   

(dowód: akta kontroli str. 532-534) 

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

1.4. Zorganizowanie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej 

W celu zapewnienia najwyższej jakości usług położniczych w NCM opracowano 
procedury m.in. dotyczące:  
- porodu fizjologicznego - obejmującę swoim zakresem postępowanie personelu 
Oddziału obecnego przy porodzie (lekarzy i położne) w czterech okresach porodu 
oraz opis zestawów do porodu i do szycia krocza; 

(dowód: akta kontroli str. 217-224) 
- udziału pielęgniarki operacyjnej w zabiegu operacyjnym w tym procedurę: 
przygotowania Sali operacyjnej do cięć cesarskich, przyjęcia położnicy na salę 
operacyjną cięć cesarskich przez pielęgniarkę anestezjologiczną, postępowania 
podczas wprowadzania znieczulenia podpajęczynówkowego oraz wprowadzania do 
znieczulenia ogólnego dotchawiczego; 

(dowód: akta kontroli str. 248-257) 
- postępowania z dzieckiem nowo narodzonym - obejmujące swoim zakresem 
postępowanie zespołu neonatologicznego obecnego przy porodzie (lekarz, 
pielęgniarka) w tym: przygotowania sprzętu, wykonywanie czynności. 

(dowód: akta kontroli str. 225-228) 

                                                      
17 Art. 20 i 22 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.  
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Procedury zostały opracowane w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy 
udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej 
nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki 
nad noworodkiem oraz literaturę fachową 

W kontrolowanym okresie doszło do urodzin jednego martwego noworodka 
(w 2015 r.). Z analizy dokumentacji medycznej (5762/2015) wynika m.in., że 
wstępne badania KTG nie wykazywały zagrożenia płodu (tętno +/-140 u/min.). 
W trakcie porodu stwierdzono krwotok zewnętrzny spowodowany odklejeniem 
łożyska – przeprowadzono cesarskie cięcie ratujące życie matki. W wyniku operacji 
wydobyto dziecko bez oznak życia; przyczyną zgonu było odklejone łożysko.18  
Oddział ginekologiczno-położniczy nie prowadzi odrębnej statystyki dotyczącej 
przekazywania pacjentki do ośrodka wyższej referencyjności, adnotacji dokonuje się 
w historii choroby.  

  (dowód: akta kontroli str. 6; 306-307) 

Pacjentkom zapewniono pomoc psychologa znajdującego się terenie NCM 
w przypadku np. przygotowania do porodu lub wystąpienia depresji poporodowej. 

    (dowód: akta kontroli str. 518) 

Od marca 2014 r. w Oddziale ginekologiczno-położniczym NCM wprowadzono 
wewnętrzną ankietę monitorująca satysfakcję pacjentek w zakresie m.in.: oceny 
pracy personelu medycznego, żywności, czystości pomieszczeń. Odpowiedzi  
ankietowanych pacjentek wskazują, w większości na ich zadowolonie.  

 (dowód: akta kontroli str. 244-247) 

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

Szpital nie miał opracowanych procedur przekazywania pacjentów do innych 
ośrodków, w tym do ośrodków o wyższej referencyjności. Analiza wylosowanej 
dokumentacji medycznej pacjentek, wykazała, że wystąpiły dwa przypadki, 
w których pacjentki powinny być przekazane do ośrodka wyższej referencyjności: 
ciąża bliźniacza (7655/2013) oraz obciążenie łuszczycą i zakrzepicą (4334/2013). 
W obydwu przypadkach, z uwagi na szybki postęp porodu, odesłanie pacjentki do 
ośrodka wyższej referencyjności było niemożliwe. 

Dyrektor NCM wyjaśnił: „Brak procedur (…) wynika z faktu, iż w Polsce obowiązuje 
trójstopniowy podział referencyjności oddziałów położniczych, który dość jasno 
określa,które pacjentki powinny rodzić w odpowiednich oddziałach. Jednakże każdy 
przypadek odsyłania pacjentki z naszego oddziału do ośrodka wyższego stopnia 
referencyjności jest analizowany indywidualnie (nie zawsze pacjentka nadaje się do 
transportu (…). Jednocześnie chcę podkreślić, że nie ma w Polsce żadnych 
procedur, które opisywałyby formalnie współpracę ośrodków wyższych 
referencyjności ze szpitalami takimi jak nasz. Za każdym razem lekarz dyżurny musi 
dzwonić do szpitali warszawskich i indywidualnie prosić o przyjęcie danej pacjentki 
(nie zawsze uzyskując zgodę ). To jest zdecydowanie największy problem przy 
przesyłaniu pacjentek.” 

(dowód: akta kontroli str. 340-341, 350-351, 536)  
W okresie objętym kontrolą pacjentkom nie umożliwiano skorzystania z dodatkowej 
opieki pielęgnacyjnej, o której mowa w art. 34 ustawy o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

Dyrektor NCM oświadczył: „Opieka poporodowa w naszym szpitalu jest oceniana 
przez pacjentki bardzo wysoko i prawdopodobnie dlatego żadna z pacjentek 

                                                      
18 Dokumentacja porodu przekazana została Prokuraturze 
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hospitalizowanych w czasie gdy prowadzę oddział (od 1.01.2014 r.) nie prosiła 
o tego rodzaju usługę. Jednocześnie tego rodzaju usługa musiałaby być dodatkowo 
płatna, a w naszym oddziale żadne pieniądze od pacjentek nie są pobierane.” 

    (dowód: akta kontroli str. 521, 536) 

1.5. Sytuacja finansowa Szpitala oraz oddziału położniczego 

Przychody NCM w latach 2013-2014 wzrastały i wynosiły: 34 011,3 tys. zł 
(w 2013 r.), 36 554,6 tys. zł (w 2014 r.), natomiast w I półoczu 2015 r. wyniosły 
17 939,2 tys. zł (w I półroczu 2015 r.) i bilansowały się z kosztami wynoszącymi 
odpowiednio: 33 313,6 tys. zł, 35 734,3 tys. zł oraz 17 442,4 tys. zł. Wynik finansowy 
Centrum był dodatni i wynosił odpowiednio: 697,7 tys. zł, 820,3 tys. zł 496,8 tys. zł. 
Wartość zakontraktowanych świadczeń medycznych z MO NFZ w analogicznym 
okresie wynosiła odpowiednio: 31 423,3 tys. zł, 36 554,6 tys. zł oraz 16 215,1 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 185) 

Liczba zakontraktowanych i wykonanych usług medycznych w przedmiocie 
położnictwo i ginekologia hospitalizacja – N01, N20 (kod 03.4450.040.02 
i 03.4450.240.02) wynosiła: 46 866,40 pkt. tj. 2 437,1 tys. zł (w 2013 r.); 42 547,76 
pkt. tj. 2 212,5 tys. zł (w 2014 r.) oraz 32 541,92 pkt tj. 1 692,2 tys. zł (według stanu 
na koniec września 2015 r.). Cena jednostki rozliczeniowej z NFZ (tj. punktu) nie 
ulegała w badanym okresie zmianie i wynosiła 52,00 zł za pkt rozliczeniowy. 

 (dowód: akta kontroli str. 7-9; 93-120) 
Ustalono, że wynik finansowy uzyskany przez Oddział ginekologiczno-położniczy 
NCM w kontrolowanym okresie był ujemy i wynosił odpowiednio: -1 077,8 tys. zł 
(w 2013 r.); - 1 458,2 tys. zł (w 2014 r.) oraz -785,5 tys. zł (w I półroczu 2015 r). 
NCM nie prowadził kalkulacji kosztów porodów fizjologicznych i cięć cesarskich. Jak 
wyjaśniła Główna Księgowa NCM nie posiada programu, który dostosowany byłby 
do tak wnikliwych kalkulacji.   

(dowód: akta kontroli str. 186-201, 521) 
Główna Księgowa NCM wyjaśniając, podała m.in., że: „ujemny wynik finansowy 
oddziału ginekologiczno-położniczego i noworodkowego spowodowany jest zbyt 
małą ilością porodów, do czego przyczynia się brak remontu. Drugą bardzo ważną 
przyczyną jest brak znieczulenia zewnątrzoponowego, co również nie zachęca do 
rodzenia w NCM” 

 (dowód: akta kontroli str. 521) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

1.6. Pobieranie opłat od ubezpieczonych pacjentów 

Z analizy zaksięgowanych przychodów uzyskiwanych przez Oddział poza 
przychodami z NFZ wynika, że były pobierane opłaty za świadczenia wykonane 
osobom nieubezpieczonym (cudzoziemcy).  

(dowód: akta kontroli str. 196; 199) 
Główna Księgowa wyjaśniła, że: Nowodworskie Centrum Medyczne nie pobiera od 
pacjentów opłat za świadczenia gwarantowane kontraktem z NFZ z tytułu 
możliwości skorzystania ze świadczeń o wyższym standardzie. Nakłada jedynie 
opłaty na pacjentów nieubezpieczonych.   

(dowód: akta kontroli str. 521) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

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

2. Przestrzeganie standardów opieki okołoporodowej 
i praw pacjenta 

2.1. Opieka okołoporodowa i przestrzeganie praw pacjenta 

W latach 2013-2015 (wrzesień) odsetek porodów rozwiązanych cesarskim cięciem 
przewyższał próg zalecany przez WHO19 (tj. max 15%) i wynosił odpowiednio:  
47,1% (w 2013 r.); 55,8% (w 2014 r.) oraz 48,3% (do końca września 2015 r.). 
Wskaźniki te wzrosły również w porównaniu do poprzednich 3 lat 2010-2012 
(nieobjętych kontrolą), kiedy wynosiły odpowiednio: 39,4%; 44,8%; 42,9%.  

Wg Dyrektora NCM i Ordynatora Odziału zwiększająca się od lat w Polsce liczba 
cięć cesarskich powoduje, że zgłasza się do szpitala coraz więcej pacjentek 
z rozpoznaniem „ stan po cięciu cesarskim". Pacjentki te w blisko 100% nie wyrażają 
zgody na próbę porodu drogami natury i mają zgodnie z zaleceniami PTG 
wykonywane cięcie cesarskie. Dodatkowo masa urodzeniowa noworodków jest 
wyraźnie większa niż miało to miejsce kilka czy kilkanaście lat temu. Pacjentki rodzą 
dzieci w coraz późniejszym wieku, co niesie za sobą zwiększoną ilość powikłań 
ciąży, a to również przekłada się na zwiększony odsetek cięć cesarskich.  

Dyrektor NCM podał: „Chcę jednocześnie zaznaczyć, że w tym roku udało się 
w naszym oddziale odwrócić ten niekorzystny trend wzrostowy i ilość cięć 
cesarskich obniżyła się w stosunku do roku ubiegłego o około 10%.” 

(dowód: akta kontroli str. 536) 
W badanym okresie pacjentki nie wnosiły uwag lub skarg w zakresie przestrzegania 
standardów opieki okołoporodowej i praw pcacjenta w NCM.  

(dowód: akta kontroli str. 6; 478) 

Szczegółową analizą pod kątem przestrzegania standardów opieki okołoporodowej 
objęto łącznie 100 losowo wybranych dokumentacji medycznych (50 dotyczących 
pacjentek, u których rozwiązanie nastąpiło w wyniku cięcia cesarskiego oraz 50, 
które miały poród fizjologiczny). Z analizy 50 porodów rozwiązanych cięciem 
cesarskim (tj. próba stanowiąca 9,17% wszystkich wykonanych cięć cesarskich 
w badanym okresie20) wynika, że w 48 przypadkach zastosowano znieczulenie 
podpajęczynówkowe, a w dwóch pozostałych znieczulenie ogólne, z uwagi na 
wskazania medyczne. U większości pacjentek (56% badanej próby) zabieg 
chirurgiczny wykonano w trybie planowym z uwagi na: stan po cięciu cesarskim (20 
pacjentek, tj. 40%) oraz wskazania medyczne21 (8 pacjentek, 16%). W pozostałych 
przypadkach (tj. 44%) decyzję o rozwiązaniu porodu cięciem cesarskim podjęto ze 
wskazań medycznych w trybie nagłym po stwierdzeniu m.in.: stanu 
przedrzucawkowego, zagrożenia zamartwicą płodu, nadciśnienie i wahania tętna 
płodu oraz braku postępu w II okresie porodu. W przypadku 3 porodów w drodze 
cięcia cesarskiego u pacjentek dokonano przebicia pęcherza płodowego (z 13 
ogółem w badanej próbie). W żadnym przypadku nie doszło do zakażenia. 
W badanej dokumentacji znajdowała się zgoda na zabieg operacyjny22, znieczulenie 
oraz uzasadnienie podjęcia decyzji o rozwiązaniu porodu cięciem cesarskim ze 
wskazań medycznych. 

                                                      
19 Światowa Organizacja Zdrowia WHO (World Health Organization) działająca przy ONZ. 
20 W latach 2013-2015 przyjęto łącznie 545 porodów rozwiązanych cięciem cesarskim. 
21 m.in. wskazania ortopedyczne, makrosomia płodu, ciąża zagrożona, ciąża in Vitro. 
22 Formularz oraz informacja dla pacjentki o wyrażaniu świadomej zgody na operacyjne rozwiązanie ciąży metodą cięcia 
cesarskiego. 
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(dowód: akta kontroli str. 239; 274-477) 

Z analizy dokumentacji medycznej 50 pacjentek rodzących drogami i siłami natury23 
wynika, że u 35 pacjentek (70% badanej próby) dokonano nacięcia krocza 
(w dokumentacji znajdowała się zgoda pacjentki na procedurę oraz na szycie 
w znieczuleniu miejscowym), w 4 przypadkach (8%) zastosowano gaz 
rozweselający entonox (zgoda na jego zastosowanie24), w 10 (20%) przypadkach 
dokonano przebicia pęcherza płodowego. W 12 przypadkach (24%) porodów nie 
było interwencji medycznych. W NCM w badanym okresie nie było dostępne 
znieczulenie zewnątrzoponowe.  

(dowód: akta kontroli str. 258-477)  
Kierownik Oddziału (Ordynator) wyjaśniając przyczyny częstego wykonywania 
procedury nacięć krocza podczas porodów fizjologicznych oraz małego odsetka 
pacjentek korzystających ze znieczulenia entonoxem, podał, że: „Nacięcie krocza 
nie jest wykonywane rutynowo przy porodzie natomiast stosuje się je w sytuacjach, 
gdy niewykonanie nacięcia zagraża pęknięciem krocza i związanym z tym 
powikłaniami. Duża ilość nacięć krocza wynika z faktu, iż wielkość noworodków 
w ciągu ostatnich lat wyraźnie się zwiększa, a jednocześnie większość rodzących, 
u których wykonywany jest ten zabieg to pierworódki. Jest grupa kobiet, która 
wyraźnie życzy sobie mieć nacięte krocze podczas porodu z obawy przed 
pęknięciem.” oraz, że: „personel proponuje pacjentkom ten rodzaj znieczulenia, 
natomiast niewielka ilość rodzących jest zainteresowana tego rodzaju 
znieczuleniem”.  

(dowód: akta kontroli str. 517) 
We wszystkich objętych badaniem dokumentacjach medycznych stwierdzono 
adnotację dotyczącą podania pacjentce oksytocyny, bez wskazania fazy porodu, 
w której to uczyniono. 

(dowód: akta kontroli str. 258-273) 
Kierownik Oddziału (Ordynator) wyjaśnił, że: „Oksytocyna jest stosowana 
praktycznie u każdej pacjentki w celu aktywnego prowadzenia trzeciego okresu 
porodu tj. urodzenia łożyska. Natomiast podawanie Oksytocyny w celu wywołania 
porodu stosowane jest zawsze ze wskazań medycznych” oraz że: „Do przebicia 
pęcherza płodowego dochodzi tylko w przypadkach uzasadnionych medycznie np. 
indukcja porodu”. 

(dowód: akta kontroli str. 517) 

Dokumentacja pacjentek, które miały poród fizjologiczny zawierała ponadto 
informacje m.in. o:  
- w I okresie: wysłuchaniu i ocenie czynności serca płodu; przeprowadzeniu 
wywiadu ogólnego i ginekologicznego, w tym o przebytych ciążach i porodach; 
grupie krwi pacjentki; wynikach badań laboratoryjnych; położeniu płodu 
i zaawansowania porodu; pomiary miednicy matki i analiza proporcji w stosunku do 
płodu (USG); ocenę czynników ryzyka;  
- w II okresie: ocenie stanu rodzącej; ocenie czynności skurczowych (zapisy KTG 
i w partogramie); o pozostawaniu w stałym kontakcie z rodzącą i przygotowaniu do 
porodu, przyjęciu dogodnej pozycji; o ochronie lub nacięciu krocza; o położeniu 
i kontroli odginania się główki płodu; o położeniu noworodka na brzuchu matki tzw. 
kontakt „skóra skóra”;  
- w III okresie: ocenie stanu rodzącej, oznakowaniu noworodka, o zaciśnięciu 
pępowiny po ustaniu tętnienia oraz przecięciu jałowym narzędziem; o ocenie stanu 
noworodka (od 1 do 10 w skali apgar); o podanych lekach, o ocenie krwawienia 

                                                      
23 Tj. 9,4% wszystkich porodów fizjologicznych w okresie objętym kontrolą. 
24 Formularz zgody na znieczulenie zwierała również informacje o przeciwskazaniach i działaniach niepożądanych po jego 
zastosowaniu.  
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z dróg rodnych i ilości utraconej przez pacjentkę krwi; o mechanizmie oddzielenia 
i wydalenia łożyska (najczęściej mechanizm Shulcego);  
- w IV okresie (zapisy w raporcie obserwacji) ocenie stanu ogólnego, kontroli stanu 
kanału rodnego ze szczególnym uwzględnieniem szyjki macicy, o wykonanym 
zaopatrzeniu chirurgicznym ran w obrębie krocza, a także wzmianka o instruktażu 
w zakresie prawidłowego przystawiania do piersi i zasadach postępowania 
w laktacji. 

Kontrola wykazała, że żadna ze 100 pacjentek (50 porody fizjologiczne i 50 
cesarskie cięcia) nie przekazała do dokumentacji medycznej planu porodu. 

(dowód: akta kontroli str. 229-241; 258-477) 

Na stronie internetowej NCM, od września 2015 r., dostępny jest formularz planu 
porodu, z którego pacjentka może skorzystać. 

(dowód: akta kontroli str. 242-243) 

Mleko modyfikowane było podawane 22 noworodkom (tj. 22% badanej populacji); 
było to dokarmianie ze wskazań medycznych na podstawie zalecenia pediatry. W 2 
przypadkach noworodki były karmione wyłącznie mlekiem modyfikowanym 
(w jednym przypadku z powodu przeciwskazań medycznych do karmienia 
naturalnego, w drugim – była to  decyzja matki). Kierownik Oddziału (Ordynator) 
wyjaśnił, że mleko modyfikowane jest podawane noworodkom bardzo rzadko, 
w sytuacji gdy lekarz piediatra stwierdzi, że jest konieczne dokarmianei dziecka lub 
w przypadku odmowy przez matkę karmienia piersią.” 

(dowód: akta kontroli str. 258-273; 388-389; 426-427, 516) 

Z ewidencji apteki szpitalnej wynika, że w okresie od lipca do grudnia 2014 r. 
wydano na Oddział noworodkowy 1 080 butelek mleka modyfikowanego BEBICO 
(90 ml/szt.), natomiast w 2015 r. (do dnia 18 września 2015 r.) wydano 406 butelek 
mleka modyfikowanego. Z szacunku wynika, że statystycznie na jedno dziecko 
urodzone w NCM w danym okresie przypada 2,2 butelki (tj. ok 1,98 ml) mleka 
modyfikowanego. W badanym okresie NCM nie pozyskiwało mleka z banku mleka. 

(dowód: akta kontroli str. 496-500) 

Położna Oddziałowa i Położna Oddziału ginekologiczno-położniczego oświadczyły, 
że: „mleko modyfikowane podawane jest noworodkowi na zalecenie lekarza 
pediatry, dzieje się tak w sytuacji, gdy matka nie ma pokarmu lub rezygnuje 
z karmienia piersią. Zawsze ma to miejsce w porozumieniu z matką.” oraz że: 
„bezpośrednio po porodzie, jeszcze na Sali porodowej noworodek przystawiany jest 
do piersi”. 

 (dowód: akta kontroli str. 206-210) 
W kwietniu 2015 r. w NCM zostało przeprowadzone szkolenie dla pracowników 
medycznych na temat: Jak wspierać karmienie piersią w placówkach ochrony 
zdrowia, w którym uczestniczyło 18 pielęgniarek i położnych. Po zakończeniu 
szkolenia wszystkim wydano zaświadczenia o odbyciu 11 godz. przeszkolenia.  

(dowód: akta kontroli str. 211-216) 

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

W żadnej, objętej analizą dokumentacji medycznej nie było wzmianki o wykonaniu 
lewatywy i goleniu owłosienia łonowego, co było niezgodne ze standardami (VII ust. 
2 pkt 2 lit. p) określonymi w rozporządzeniu w sprawie standardów postępowania 
medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki 
okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, 
fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. 

(dowód: akta kontroli str. 274-477) 
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Kierownik Oddziału (Ordynator) wyjaśniając podał, że: „standardowe formularze nie 
mają wydzielonej pozycji do wykonania adnotacji o wykonaniu lewatywy lub goleniu 
owłosienia łonowego.(…) lewatywa wykonywana jest na życzenie pacjentki, 
a golenie owłosienia łonowego w przypadkach tego wymagających lub na życzenie 
pacjentki.”    

(dowód: akta kontroli str. 517) 

2.2. Jakość świadczonych usług w ocenie ankietowanych 

W ramach badania spełniania przez NCM standardów opieki okołoporodowej 
rozesłano anonimowe ankiety do 300 pacjentek tj. 27,8%, które odbyły poród 
w NCM w latach 2013-201525. Do dnia zakończenia czynności kontrolnych do NIK 
zwrócono 39 ankiet z odpowiedziami na zadane pytania (w tym 27 respondentek 
rodzących drogami i siłami natury oraz 12 respondentek, u których rozwiązanie 
nastąpiło w drodze cesarskiego cięcia). Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że tylko 7 
respondentek chodziło do szkoły rodzenia (5 pacjentek rodzących fizjologicznie i 2 
pacjentki, u których poród nastąpił poprzez cesarskie cięcie). Średni czas, w którym 
ankietowana po raz pierwszy spotkała z osobą prowadzącą ciąże wynosił 5,74 
tygodnia w przypadku kobiet rodzących drogami i siłami natury oraz 6,75 tygodnia 
w przypadku kobiet rodzących przez cesarskie cięcie. Większość tj. 33 respondentki 
stwierdziły, że mogły wybrać szpital, w którym miał się odbyć poród.  

Większość respondentek (ponad 80%) oceniła pozytywnie: przebieg porodu, pobyt 
w szpitalu w tym również respektowanie praw do prywatności i intymności.  

(dowód: akta kontroli str. 502-513) 

Respondentki, u których rozwiązanie nastąpiło poprzez cesarskie cięcie w 83,3% 
potwierdziły wyrażenie zgody na ten zabieg, natomiast na podstawie analizy 
dokumentacji medycznej pacjentek, które urodziły w drodze cesarskiego cięcia 
stwierdzono, że w każdym przypadku była zgoda na zabieg operacyjny. 
W 33,3% ankietowane stwierdziły, że prowadzący poród informowali pacjentkę 
o negatywnych skutkach tego zabiegu. Wzór formularza świadomej zgody na 
operacyjne rozwiązanie ciąży metodą cięcia cesarskiego, podpisywanego przez 
pacjentki zawierał informacje o ewentualnych negatywnych skutkach tego zabiegu 
dla zdrowia matki i dziecka. 

(dowód: akta kontroli str. 239, 510) 
Respondentki rodzące drogami i siłami natury na pytanie dotyczące 
zaproponowanych przez personel procedur w celu ulżenia bólom odpowiedziały, że: 
5 pacjentkom (tj. 18,5% ankietowanych) zaproponowano wykonanie masażu, 12 
(tj. 44,4%) - wykonanie ćwiczeń oddechowych lub spacer, 9 (tj. 33,3%) - kąpiel pod 
prysznicem, 14 (tj. 51,9%) - zmianę pozycji, w której się znajdowała, 3 (tj. 11,1%) - 
zachęcano do picia wody lub innych przeźroczystych płynów.  

Większość respondentek (92,6%) podała, że poród odbył się w łóżku porodowym 
w pozycji leżącej, 1 pacjentka (tj. 3,7%) - w krześle porodowym oraz 1 (tj. 3,7%) 
podała, że poród odbył się inaczej nie precyzując, gdzie konkretnie. Osoba bliska 
towarzyszyła przy porodzie 13 respondentkom (tj. 48,1%). Znieczulenie podano 7 
respondentkom (tj. 25,9%) w tym 6 przeciwbólowo-rozkurczowe (tj. 22,2%) i jednej - 
gazowe (3,7%). W trakcie porodu 20 ankietowanym nacięto krocze (tj. 74,1%). 
Kontakt z dzieckiem „skóra do skóry” potwierdziło 85,2% ankietowanych, przy czym 
czas ww. kontaktu wynosił według 22,2% respondentek 2 godziny, od 1 do 2 godzin 
w przypadku 11,1% ankietowanych, od 30 min do godziny u 14,8%, a w przypadku 
44,4% ankietowanych czas ten wynosił krócej niż 30 min. 

(dowód: akta kontroli str. 502-507) 

                                                      
25 Łącznie w latach 2013-2015 (wrzesień) poród w NCM odbyło 1 078 pacjentek.  

Opis stanu 
faktycznego 
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Kierownik Oddziału (Ordynator) w wyjaśnieniu podał, że po porodzie zdrowy 
noworodek jest w nieprzerwanym kontakcie z matką tzw „skóra do skóry” do 
momentu zakończenia pierwszego karmienia lub przez co najmniej pierwsze dwie 
godziny. Położna Oddziału wyjaśniając przyczyny krótszego niż 2 godziny kontaktu 
„skóra skóra” podała, m.in. że czasami matka nie wyraża zgody i prosi 
o wcześniejsze zabranie dziecka, przyczyną mągą być przeciwskazania medyczne 
lub też lekarz pediatra zaleca dodatkowe ogrzanie dziecka.     

(dowód: akta kontroli str.210 ; 515) 

Wg Pielęgniarki Oddziałowej problemem utrudniającym w pełni realizowanie 
standardów opieki okołoporodowej są warunki lokalowe (Oddział jest przed 
remontem), nastawienie rodzącej do porodu oraz brak znieczulenia 
zewnątrzoponowego.  

(dowód: akta kontroli str. 208)  
Wg Dyrektora NCM i Ordynatora Oddziału podstawowym problemem, który utrudnia 
pełne i właściwe stosowanie standardów opieki okołoporodowej jest dramatyczne 
niedofinansowanie większości procedur medycznych (w tym porodów naturalnych 
i w jeszcze większym stopniu porodów drogą cięcia cesarskiego). Skutkuje to tym, iż 
szpitale borykają się z notorycznym brakiem środków na remonty, zakup sprzętu, 
zatrudnienie odpowiedniej ilości personelu medycznego itp. 

(dowód: akta kontroli str. 536) 
Z przeprowadzonego badania ankietowego wynika, że większość pacjentek (tj. 28 
z 39 co stanowi 71,8%) zetknęła się w Szpitalu z reklamą albo ofertami zakupu 
produktów lub usług związanych z opieką okołoporodową. Spośród ankietownych 19 
respondentek (tj. 48,7%) poinformowało, iż w związku z działaniami marketingowymi 
otrzymało od firm propozycje zakupu towarów do pielęgnacji niemowląt.  
Oględziny pomieszczeń Oddziału nie wykazały występowania reklam. Wg wyjaśnień 
Ordynatora w Oddziale nie jest prowadzona działalność marketinowa skierowana do 
pacjentek, natomiast dostępne są informacje (w formie ulotek) na temat 
kosmetyków, witamin dla matek karmiących, akcesoria do pielęgnacji niemowląt. 

(dowód: akta kontroli str. 478-482; 502-513, 516) 

Jedna z respondentek podała, że w jej przypadku doszło do uciskania brzucha 
w celu przyspieszenia porodu(co może wskazywać na zastosowanie chwytu 
Kristellera).  

(dowód: akta kontroli str. 505) 

Kierownik Oddziału (Ordynator) w wyjaśnieniu podał: „Od kiedy kieruję Oddziałem tj. 
styczeń 2014 r. taka procedura nie jest wykonywana. Ponadto pragnę dodać, że 
dokumentacja medyczna nie potwierdza przypadku stosowania ww. procedury na 
tutejszym oddziale. Nie mam możliwości zweryfikowania czy pacjenta nie mijała się 
z prawdą, a prawdopodobnie nie miała świadomości, na czym polega chwyt 
Kristellera”. 

(dowód: akta kontroli str. 514-518) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Analiza badanej dokumentacji wykazała, że w kontrolowanym okresie w NCM 
przestrzegano standardów opieki okołoporodowej i respektowano prawa pacjenta, 
choć zdaniem niektórych ankietowanych pacjentek nie zawsze miało to miejsce. 
Stwierdzono niedokumentowanie w NCM czynności wykonania lewatywy i golenia 
owłosienia łonowego. 

 

Ustalone 
nieprawidłowości 

 Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
Ocena cząstkowa 
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IV. Uwagi i 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 Kontroli26, wnosi o: 

1) zapewnienie zainteresowanym pacjentkom możliwości skorzystania 
z dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, o której mowa w art. 34 ustawy o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, 

2) dokumentowanie wszystkich czynności przy porodzie, zgodnie 
z rozporządzeniem w sprawie standardów opieki okołoporodowej,  

3) opracowanie i wdrożenie procedur dotyczących przekazywania pacjentek do 
szpitali o wyższym poziomie referencyjności.  

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 
 

Sławomir Nowak 
Specjalista k.p. 

 

........................................................ . 
Podpis  

  

  

 

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