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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 Monika Popławska, główny specjalista k. p., upoważnienie do kontroli nr 97275 z dnia 
14.09.2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Instytut Matki i Dziecka 
ul. Kasprzaka 17a, 01 – 211 Warszawa 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Tomasz Mikołaj Maciejewski, Dyrektor1 

(dowód: akta kontroli str. 3-5) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W latach 2013-2015 (III kwartał) IMiD zapewnił odpowiednią liczbę 

wykwalifikowanych lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz sprzęt medyczny 

niezbędny do wykonywania świadczeń medycznych w Klinice Położnictwa 

i Ginekologii2. Część pomieszczeń (m.in.: Blok porodowy, wieloosobowe sale 

w systemie „matka z dzieckiem”) 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 leczniczą3. Instytut posiadał program 

dostosowawczy, uwzględniający przeniesienie do końca 2016 r., Kliniki do budynku, 

w którym trwają prace remontowe i adaptacyjne 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. 

Stwierdzono przypadek zakażenia wewnątrzszpitalnego. Co do zasady4 

dokumentowano w Klinice realizację czynności podejmowanych 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 

noworodkiem5. 

                                                      
1 Jednocześnie p. o. Kierownika Kliniki Położnictwa i Ginekologii. 
2 Dalej także Klinika. 
3 Dz. U z 2012 r., poz. 739. 
4 Dokumentacja nie zawierała jedynie wpisów o wykonaniu lewatywy i golenia owłosienia łonowego. 
5 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 

Przedmiotem działalności Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac 
rozwojowych i wdrażanie ich wyników, prowadzenie szkolenia podyplomowego, 
uczestniczenie w systemie ochrony zdrowia ukierunkowanym na potrzeby opieki 
zdrowotnej ludności, obejmujące w szczególności ochronę macierzyństwa i zdrowia 
kobiet oraz zdrowia i rozwoju dzieci i młodzieży.  
Świadczenia zdrowotne z zakresu opieki okołoporodowej realizowane były w Klinice 
Położnictwa i Ginekologii, posiadającej III stopień referencyjności6. Wg struktury 
organizacyjnej Instytutu7 w skład Kliniki wchodzą: Położniczo – Ginekologiczna Izba 
Przyjęć, Oddziały: Ginekologiczny, Perinatologii oraz Położniczy, Blok Operacyjny 
oraz Porodowy, Położniczo – Ginekologiczna Poradnia Ultrasonograficzna, 
Położniczo – Ginekologiczna Poradnia Konsultacyjna i Pracownia 
Ultrasonograficzna Diagnostyki i Terapii Wad Płodu. 

(dowód: akta kontroli str. 6-76) 
W okresie objętym kontrolą liczba porodów w Klinice wynosiła: w 2013 r. – 1419, 
w tym 670 porodów fizjologicznych, 34 z użyciem vacuum i 2 z wykorzystaniem 
kleszczy, w 2014 r. – 1681, w tym 793 porody fizjologiczne i 21 z użyciem vacuum 
oraz w 2015 r. (30 września) – 1289 porodów, w tym 623 porody fizjologiczne i 19 
z użyciem vacuum. Przyczyny interwencji to m.in.: zagrażająca zamartwica płodu 
w II-gim okresie porodu, nieprawidłowe ustawienie główki płodu, niskie poprzeczne 
stanie główki. W badanym okresie liczba martwych urodzeń wyniosła odpowiednio: 
19 (12 noworodków do 999 g8), 4 oraz 5 (po 3 noworodki do 999 g). Główne 
przyczyny to wady wrodzone lub wielowodzie, całkowite, częściowe odklejenie się 
łożyska, zaburzenia krzepnięcia, konflikt pępowinowy. Nie odnotowano martwych 
urodzeń w drodze cc. W związku z porodem z innego szpitala przyjęto łącznie 27 
pacjentek. Pacjentki miały możliwość odbycia porodu w obecności bliskiej osoby 
(tak odpowiedziało 74% ankietowanych)9. 

(dowód: akta kontroli str. 508, 550) 
W latach 2013-2015 (do 15 września) przeprowadzono jedną kontrolę zewnętrzną 
obejmującą zakres działalności Kliniki. W 2015 r. Wydział Kontroli Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego przeprowadził kontrolę w przedmiocie zapewnienia 
świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą 
w okresie porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem w warunkach szpitalnych, 
w wyniku której zalecono10 m.in.: dostosowanie pomieszczeń Oddziału położniczego 
(w zakresie wieloosobowych pokoi w systemie „matka z dzieckiem”, braku śluzy 
umywalkowo- fartuchowej przed wejściem do zespołu porodowego) do wymogów 
określonych w ww. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. 
w terminie do 31 grudnia 2016 r. oraz prowadzenia zbiorczej dokumentacji 
medycznej w szczegółowości ustalonej w rozporządzeniu w sprawie rodzajów 
i zakresu dokumentacji medycznej. IMiD podjął działania w celu realizacji zaleceń 
pokontrolnych, przy czym pełne dostosowanie pomieszczeń do wymogów 

                                                      
6 III stopień przeznaczony jest dla kobiet  o wysokim zagrożeniu ciąży, przystosowany do opieki nad dziećmi urodzonymi przed 
31 tyg. ciąży, z wadami rozwojowymi etc. 
7 Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Instytutu Matki i Dziecka wprowadzonego zarządzeniem Nr 16/2014 
Dyrektora Instytutu z dnia 12.05.2014 r., uchylającym zarządzenie Nr 78/2012 z dnia 18.12.2012 r. zm. zarządzeniem 
Nr 15/2013 z dnia 19.03.2013 r. 
8 Wyjątkowo mała masa urodzeniowa. 
9 Klinika nie prowadzi statystyki porodów fizjologicznych w podziale na porody rodzinne. 
10 Wystąpienie pokontrolne z dnia 26.05.2015 r., WK.II.9612.3.2.2015. 
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określonych w rozporządzeniu nastąpi po przeniesieniu Kliniki do remontowanego 
budynku. Ponadto, w badanym okresie konsultanci krajowi i wojewódzcy 
przeprowadzili dwie kontrole, w tym w 2015 r. konsultanci wojewódzcy w dziedzinie 
neonatologii oraz położnictwa i ginekologii objęli kontrolą postępowanie 
przedporodowe oraz w trakcie porodu dzieci urodzonych z wynikiem 4 i poniżej 
w skali Apgar oraz przypadków zgonów śródporodowych, wskazania do rozwiązania 
porodu metodą cięcia cesarskiego oraz rozwiązania ciąży przy pomocy vacuum, 
kleszczy i pomocy ręcznej. Po kontroli zalecono „w przypadkach zagrażającego 
porodu przedwczesnego rozpoczynanie podawania sterydów”. Procedury IMiD 
zawierały wytyczne w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 489-491, 498-507) 
W okresie objętym kontrolą w Klinice w Klinice odnotowano jeden przypadek 
zakażenia (Achromobacter xylosoxidans) pacjentki po cięciu cesarskim. Było to 
zakażenie miejsca operowanego o etiologii prawdopodobnie egzogennej. Zakażenie 
zostało zgłoszone do Zespołu Kontroli Zakażeń. Dyrektor IMiD wyjaśnił: „(…) 
Pacjentka, u której doszło do zakażenia była hospitalizowana z powodów 
położniczych na kilka tygodni przed porodem (długotrwała hospitalizacja). 
Dodatkowo obciążona wieloma czynnikami ryzyka m.in nadciśnienie generowane 
ciążą, białkomocz, otyłość, endometrioza, stan po zabiegu operacyjnym miednicy 
mniejszej, stan po przebytym cesarskim cięciu (złe gojenie rany) oraz ciąża 
bliźniacza. Poród odbył się drogą cięcia cesarskiego. Kilka dni po zabiegu pojawiły 
się objawy zakażenia. W materiale biologicznym pobranym w czasie rewizji rany 
wyhodowano Achromobacter xylosoxidans, patogen oportunistyczny, który możne 
być przyczyną zakażenia szpitalnego. W latach objętych kontrolą nie było żadnych 
innych zakażeń miejsca operowanego o tej etiologii (…)” 

(dowód: akta kontroli str. 526-527, 593-595) 

IMiD opracował procedury obejmujące obszar Higieny Szpitalnej11, w której zawarto 
m.in. zasady postępowania epidemiologicznego, rozpoznawania i zgłaszania 
zakażeń. Każdego roku (do 15.02) Dyrektor Instytutu przekazywał Państwowemu 
Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu tzw. okresowe raporty o bieżącej sytuacji 
epidemiologicznej szpitala. 

(dowód: akta kontroli str. 159-179, 533-541) 

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 Klinice zatrudniono personel medyczny o wymaganych kwalifikacjach i liczbie 
zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniach Ministra Zdrowia z dnia 29 
sierpnia 2009 r., a następnie z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego12. Świadczenia zdrowotne 
z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie porodu, 
połogu w warunkach szpitalnych realizowało13: w latach 2013 i 2015 - 27 lekarzy 
specjalistów w dziedzinie położnictwa i ginekologii, w tym 2 posiadających 
jednocześnie specjalizację endokrynologii, ginekologii onkologicznej, oraz jeden 
w trackie specjalizacji perinatologia, jeden lekarz specjalista o I stopniu specjalizacji, 
jeden specjalista chirurgii ogólnej, oraz 12 lekarzy w trakcie specjalizacji z zakresu 
położnictwa i ginekologii, a w 2014 r. – 28 lekarzy specjalistów w dziedzinie 

                                                      
11 Instrukcja Nr 40 Postępowanie w przypadku podejrzenia wystąpienia ogniska epidemiologicznego, Instrukcja Nr 46 zasady 
rozpoznawania zakażeń szpitalnych. 
12Odpowiednio: Dz. U. z 2013, poz. 1082 ze zm. oraz Dz. U. z 2013, poz. 1520 ze zm. 
13 Wg stanu na dzień 31.12.2013 r., 31.12.2014 r. oraz 01.09.2015 r. 
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położnictwa i ginekologii (2 posiadających jednocześnie specjalizację 
endokrynologii, ginekologii onkologicznej, jeden w trackie specjalizacji 
perinatologia), jeden lekarz specjalista o I stopniu specjalizacji, jeden specjalista 
chirurgii ogólnej oraz 15 lekarzy w trakcie specjalizacji. 
Specjaliści byli zatrudnieni w Klinice na podstawie umowy o pracę, bądź udzielali 
świadczeń zdrowotnych na podstawie kontraktu (np. anestezjolodzy, pediatrzy, 
neonatolodzy). Zapewniono całodobową opiekę lekarza anestezjologa 
(12 anestezjologów kontraktowych). Lekarze udzielający świadczeń byli wykazani 
w umowie zawartej z NFZ. 

(dowód: akta kontroli str. 427-438) 
Organizacja czasu pracy lekarzy zatrudnionych w Klinice była zgodna z art. 93 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej14. Badanie 
przeprowadzone na próbie miesięcy lipiec - sierpień w latach 2013-2015 nie 
wykazało nieprawidłowości w tym zakresie. Stwierdzono natomiast przypadki 
świadczenia w Klinice usług medycznych przez kontraktowych lekarzy 
anestezjologów w czasie przekraczającym 24 godziny bez przerwy (w tym 5 lekarzy 
udzielających świadczeń przez 48 godzin), co zdaniem NIK stwarza ryzyko 
niezapewnienia odpowiedniej jakości usług.  

(dowód: akta kontroli str. 454-480) 
Dyrektor IMiD wyjaśnił: „(…) Sporządzając planowe harmonogramy dotyczące 
udzielania świadczeń zdrowotnych (…) osoby odpowiedzialne za planowanie pracy 
i dyżurów dokładają wszelkich starań, aby nie planować dyżurów (…) powyżej 24 
godzin. Miesiące lipiec i sierpień są dość trudnymi miesiącami w funkcjonowaniu 
Instytutu (…), gdyż są to miesiące urlopów wypoczynkowych. Przy zmniejszonym 
składzie, np. choroba czy nieobecność lekarza kontraktowego z innych 
nieprzewidzianych przyczyn, przy konieczności zapewnienia przez Instytut ciągłości 
udzielania świadczeń pacjentom, powoduje czasem konieczność udzielania 
świadczeń zdrowotnych powyżej 24 godzin. Lekarzy zatrudnionych na kontrakcie 
nie obowiązują normy godzin pracy i odpoczynków wynikające z przepisów prawa 
pracy, jednakże sporządzając plany dyżurów, osoba odpowiedzialna stara się brać 
pod uwagę względy racjonalne i planować udzielanie świadczeń zdrowotnych w taki 
sposób, aby nie przekraczać 24 godzin pracy. Jednocześnie, do osób 
odpowiedzialnych za planowanie pracy i dyżurów nigdy nie doszły żadne informacje, 
aby incydentalne wydłużenie godzin przez poszczególnych lekarzy wpłynęło na 
pogorszenie jakości udzielanych świadczeń czy zagroziło bezpieczeństwu 
pacjentów.” 

 (dowód: akta kontroli str. 575, 596-599) 
Dyrektor ustalił15 minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych w Klinice, 
w tym dla Oddziału położniczego na poziomie 10,5 etatu. W okresie objętym 
kontrolą opiekę pielęgniarską zapewniało16 12 położnych (11 w 2013 r.), 
zatrudnionych łącznie na 11,5 etatu (11 w 2013 r.) oraz położne o łącznym 
wymiarze 12,5 etatu (w 2014 r. – 11,5) w Sali porodowej. 

(dowód: akta kontroli str. 439-445) 
W okresie objętym kontrolą przeprowadzano szkolenia wewnętrzne, a także 
organizowano zebrania Kliniki, których tematami były m.in. standardy opieki 
okołoporodowej. Jak wyjaśniła Położna Oddziałowa wiedzę o standardach opieki 
okołoporodowej posiada ze szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, literatury 
medycznej. Starsza Położna w Klinice podała w wyjaśnieniach, że uczestniczyła 
w szkoleniu „Poród w pozycji wertykalnej”. 

                                                      
14 Dz. U z 2015 r. poz. 618 ze zm. 
15 Zarządzenie Nr 87/2012 Dyrektora IMiD z dnia 31 grudnia 2012 r. w spr. wprowadzenia minimalnych norm zatrudnienia 
pielęgniarek i położnych w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. 
16 Wg stanu na koniec roku 2013, 2014 oraz na dzień 31.08.2015 r. 
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Personel medyczny Kliniki uczestniczył również w szkoleniach w zakresie opieki 
laktacyjnej, np. 1 i 8 kwietnia 2014 r. odbyło się 3-godzinne szkolenie „Karmienie 
piersią w praktyce lekarza – standard w opiece okołoporodowej” (wszyscy lekarze 
w Klinice), w kwietniu 2014 r. odbyło się 1,5-godzinne szkolenie „Karmienie piersią 
w praktyce – standard w opiece okołoporodowej” (położne). Od 2005 r. opiekę 
laktacyjną nad pacjentkami w Klinice pełni dr Krystyna Cygan, a jedna z położnych 
ukończyła17 kurs certyfikowanego doradcy laktacyjnego. 

(dowód: akta kontroli str. 449-453, 481-488) 

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

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

Zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniach Ministra Zdrowia w sprawie 
świadczeń gwarantowanych dla placówki o III stopniu referencyjności IMiD posiadał 
niezbędną i dopuszczoną do użytkowania aparaturę i sprzęt, m.in.: aparaty KTG, 
USG, kardiomonitor, kolposkop, zestaw do endoskopii ginekologicznej (histeroskop 
i laparoskop). Zapewnił możliwość realizacji wymaganych badań laboratoryjnych, 
gazometrii krwi pępowinowej, diagnostyki prenatalnej oraz dostęp do badań 
cytogenetycznych, histopatologicznych śródoperacyjnych, popłodu, fetoskopii. 

(dowód: akta kontroli str. 25-76, 186-189, 566) 

Klinika Położnictwa i Ginekologii zlokalizowana była w Pawilonie X dzierżawionym 
przez Instytut od Szpitala Wolskiego i znajdującym się na jego terenie. Pacjentki 
zgłaszające się do porodu mogły bezpośrednio podjechać pod drzwi Izby Przyjęć. 
Oddział położniczy znajdował się na I piętrze budynku, posiadającego windę.  

Izba przyjęć składała się z poczekalni, rejestracji i gabinetu zabiegowego, który był 
wyposażony w umywalkę, dozowniki z mydłem w płynie, w płyn dezynfekcyjny, 
leżankę. W gabinecie wyodrębniono dodatkowe pomieszczenie (zamykane drzwi), 
w którym przeprowadzano badania i gdzie pacjentka mogła się przebrać. Dostępna 
była łazienka z umywalką i prysznicem. 

Pomieszczenia Oddziału Położniczego, Bloku Operacyjnego oraz Porodowego 
spełniały wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 
2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą 
w zakresie 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. 

Blok porodowy składał się z dwóch sal porodowych jednostanowiskowych (jedna 
wyposażona w umywalkę i toaletę; druga bez umywalki) oraz sali trzystanowiskowej 
(boksy oddzielone od siebie ściankami, dodatkowo łóżka porodowe były odgrodzone 
parawanami). Sala wieloosobowa była wyposażona w dwie umywalki. Pacjentki 
miały możliwość odbycia porodu rodzinnego. Przy wejściu do zespołu porodowego 
brak było śluzy umywalkowo – fartuchowej dla pracowników, co było niezgodne 
z wymogami określonymi w załączniku nr 1 cz. IV do ww. rozporządzenia. W salach 
porodowych dostępny był sprzęt ułatwiający rodzącej aktywność, tj. piłki oraz worek 
sako. Na salach porodowych nie było wanny, liny, drabinek, stołków porodowych, 
umożliwiających poród w innym miejscu, niż na łóżku porodowym (jedynie worek 
sako). Dyrektor IMiD wyjaśnił, że sale porodowe zostaną w pełni doposażone po 
przeniesieniu Kliniki z budynku Szpitala Wolskiego do Budynku Głównego IMiD. 

                                                      
17 12.06.2015 r. 
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(dowód: akta kontroli str. 417-425, 501-502, 575) 

W bloku porodowym znajdowała się sala operacyjna przeznaczona do porodów 
w drodze cesarskiego cięcia, do której wchodziło się poprzez pomieszczenie 
przygotowawcze, wyposażone m.in. w dwa stanowiska chirurgicznego mycia rąk, 
szafę ze sterylnymi fartuchami, materiałami medycznymi. Sala cięć cesarskich 
wyposażona była m.in. w stół operacyjny, lampy operacyjne, urządzenia ssące, 
KTG. Pomiędzy salą porodową wielostanowiskową, a salą operacyjną był pokój 
opieki (noworodkowy), wyposażony w inkubator, dwa stanowiska resuscytacji, wagę 
noworodkową i umywalkę. 

Oddział położniczy został zorganizowany w systemie „matka z dzieckiem” 
pozwalającym na stałe przebywanie matki z noworodkiem. Oddział dysponował 18 
łóżkami znajdującymi się w salach: dwuosobowych (1), trzyosobowych (1), 
czteroosobowych (2), pięcioosobowej (1) wyposażone w umywalkę i zespół do 
mycia i pielęgnacji noworodka. Na oddziale znajdowała się łazienka ogólna dla 
pacjentek, z dwoma kabinami prysznicowymi, umywalką i WC. Na terenie Oddziału 
nie było materiałów promujących sztuczne mleko ani akcesoriów do jego 
podawania, natomiast znajdowały się materiały (np. plakaty) dotyczące karmienia 
piersią i akcesoria do laktacji pokarmu. Oddział dysponował dwoma laktatorami 
i lodówką do przechowywania mleka. 

Sale 3, 4 i 5 łóżkowe w Oddziale położniczym nie odpowiadały wymogom 
określonym w załączniku nr 1 cz. III do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia, 
zgodnie z którymi, w systemie „matka z dzieckiem”, pokoje powinny być 
przeznaczone maksymalnie dla dwóch matek i dwóch noworodków. 
Dyrektor IMiD wyjaśnił, że: „Obecnie prowadzona inwestycja dotycząca zmiany 
lokalizacji Kliniki Położnictwa i Ginekologii do klinicznego Budynku „Głównego” 
zapewni spełnienie wszystkich wytycznych wymaganych obowiązującym prawem 
w tym zakresie.” 

(dowód: akta kontroli str. 419-426, 568)  
Większość ankietowanych pacjentek18 stwierdziła, że w Klinice respektowano jej 
prawo do prywatności i intymności. Odnosząc się do tych wyników Dyrektor IMiD 
wyjaśnił: „Ze względu na brak szczegółowego określenia w ankiecie, co pacjentka 
rozumie pod określeniem „prywatności i intymności”, trudno się konkretnie 
ustosunkować (…). Planowane zmiany lokalowe wpłyną na zmniejszenie procentu 
pacjentek zwracających uwagę na powyższy problem.”  

(dowód: akta kontroli str. 513, 520, 588) 
Instytut posiadał program dostosowawczy, zatwierdzony przez Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, uaktualniony w związku ze zmianą terminu 
wykonania poszczególnych zadań. W budynku, do którego planowane jest 
przeniesienie Kliniki, trwają prace budowlane i adaptacyjne mające na celu 
dostosowanie Kliniki do wszystkich obowiązujących wymogów w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 498-507, 513, 520) 
Personel medyczny Oddziału zgodnie z art. 36 ust 1 ustawy o działalności leczniczej 
posiadał czytelne identyfikatory z imieniem, nazwiskiem oraz zajmowanym 
stanowiskiem.  

(dowód: akta kontroli str. 449) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

                                                      
18 100% respondentek, które urodziły w drodze cc oraz 76%, które miały poród fizjologiczny. 
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1.4. Zorganizowanie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej 

Instytut wdrożył system zarządzania jakością i posiadał certyfikat jakości ISO19, 
ważny do 22 marca 2017 r. W Instytucie opracowano stosowne procedury, w tym 
obejmujące instrukcje postępowania m.in. w zakresie prowadzenia zapisów, 
nadzorowania i przechowywania dokumentacji medycznej pacjenta, przyjęcia, opieki 
i przeniesienia pacjentki ciężarnej/ rodzącej w zależności od rodzaju porodu, 
przekazywania pacjentki do innego szpitala (procedury Kliniki Położnictwa 
i Ginekologii z 18 marca 2013 r.). W IMiD wprowadzono formularze zgody pacjentek 
na poszczególne zabiegi. 

(dowód: akta kontroli str. 5, 77-155, 198-210) 
Pacjentkom Kliniki zapewniono możliwość skorzystania z pomocy psychologa. Do 
marca 2015 r. psycholog był na stałe zatrudniony w Klinice, natomiast później 
możliwe były konsultacje na życzenie pacjentki z psychologiem z Zakładu Wczesnej 
Interwencji Psychologicznej w IMiD. 

(dowód: akta kontroli str. 530) 
Pacjentkom umożliwiono, zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. 
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta20, korzystanie z dodatkowej opieki 
pielęgnacyjnej, w zakresie m.in.: prowadzenia indywidualnej opieki położnej nad 
pacjentką rodzącą zgodnie z planem porodu; świadczenia na życzenie pacjentki po 
cięciu cesarskim indywidualnej opieki położnej (12 godz. - 425 zł) lub po porodzie 
wielodzietnym bądź cięciu cesarskim (12 godz. - 475 zł). Wysokość opłat za 
dodatkową opiekę pielęgnacyjną określały cenniki obowiązujące w okresie objętym 
kontrolą. 

(dowód: akta kontroli str. 180-181, 530-531) 
W latach 2013, 2014 przeprowadzono, za pomocą anonimowych ankiet 
wypełnionych przez pacjentki, wewnętrzne badanie satysfakcji pacjentów 
hospitalizowanych w Klinice. Wyniki oceny wskazywały na mocne i słabe strony 
Kliniki, przykładowo: jako minusy – przestarzała infrastruktura, stan techniczny 
Kliniki, mocne strony – profesjonalizm w działaniu, pełna synchronizacja oddziałów, 
podejście do pacjenta, zaangażowanie i uprzejmość personelu medycznego. 

(dowód: akta kontroli str. 158-159) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 

stwierdzono nieprawidłowości. 

1.5. Sytuacja finansowa szpitala oraz oddziału położniczego 

W latach 2013 – 2015 (III kwartał) przychody ogółem Kliniki wyniosły odpowiednio: 
8 140 417,16 zł, 13 126 844,73 zł oraz 8 410 310,18 zł. Klinika odnotowała ujemne 
wyniki finansowe na poziomie 5 800 752,33 zł w 2013 r., 1 662 545,89 zł w 2014 r. 
oraz 2 636 539,33 zł w 2015 r. (III kwartał). 

(dowód: akta kontroli str. 185) 
Dyrektor wyjaśnił, że jednym z działań poprawiających ujemny wynik finansowy było 
uzyskanie od NFZ zwiększenia limitów na przedmiotowe świadczenia medyczne.  

(dowód: akta kontroli str. 542) 
W okresie objętym kontrolą świadczenia z zakresu położnictwa - hospitalizacja 
zakontraktowano na poziomie ogółem 23 813 883,47 zł (457 959,30 jednostek 
rozliczeniowych), w ramach następujących rodzajów świadczeń: (w latach 2013 – 
2014) położnictwo i ginekologia – hospitalizacja III poziom referencyjny oraz 
położnictwo i ginekologia – hospitalizacja III poziom referencyjny - N01, N02, N03, 

                                                      
19 ISO 9001:2008, 14001:2004w zakresie prowadzenia badań naukowych, prac badawczo – rozwojowych, szkoleń 
podyplomowych, profilaktyki i leczenia stacjonarnego i ambulatoryjnego. 
20  Dz.U. z 2012 poz.159. ze zm. 
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N09, N11, N20 o łącznej wartości21: w 2013 r. - 5 549 530,87 zł (106 721,75 
jednostek rozliczeniowych) i w 2014 r. – 9 902 076,60 zł (190 424,55 jednostek 
rozliczeniowych); w 2015 r. w ramach świadczeń: położnictwo i ginekologia – 
hospitalizacja III poziom referencyjny oraz położnictwo i ginekologia – hospitalizacja 
III poziom referencyjny - N01, N02, N03, N09, N11, N20 oraz położnictwo 
i ginekologia hospitalizacja III poziom referencyjny – pakiet onkologiczny o łącznej 
wartości22 8 362 276,0 zł (160 813,00 jednostek rozliczeniowych). Zrealizowana 
wartość świadczeń w zakresie położnictwa wyniosła łącznie 19 042 263,76 zł23.  
Średni koszt świadczeń medycznych udzielanych na Oddziale Położniczym w latach 
2013-2014 wynosił: cięcie cesarskie – 4 doby – ok. 4 tys. zł, poród przedwczesny 
i mnogi – 4 doby - ok. 4,9 tys. zł, poród fizjologiczny – 3 doby – ok. 2,6 tys. zł oraz 
poród zakończony cięciem cesarskim – 4 doby – ok. 5,0 tys. zł. Zapłata NFZ24 nie 
zapewniła sfinansowania ponoszonych kosztów w zakresie położnictwa. 
Dyrektor wyjaśnił, że różnica w zakresie ponoszonych kosztów pokrywana jest 
z wpływów z bieżącej działalności IMiD (logo, opinie, oceny produktów). 

(dowód: akta kontroli str. 180, 182-184, 542-543) 
NFZ nie opłacił świadczeń (w zakresie Położnictwo i Ginekologia – Hospitalizacja III 
Poziom Referencyjny oraz Położnictwo i Ginekologia – Hospitalizacja III Poziom 
Referencyjny – N01, N02, N03, N09, N11, N20) zrealizowanych w 2013 r. powyżej 
zakontraktowanej ilości o łącznej wartości 3 746 943,20 zł (72 056,60 jednostek 
rozliczeniowych). 
Dyrektor wyjaśnił: „Świadczeniodawca otrzymał od MOW NFZ informację, że Płatnik 
nie posiada środków finansowych na zapłatę zrealizowanych świadczeń 
wykraczających ponad obowiązujący limit w 2013 roku. (…) Limity zostały 
przekroczone z powodu dużego zapotrzebowania na świadczenia 
wysokospecjalistyczne. (…) W celu otrzymania zapłaty za zrealizowane świadczenia 
IMID wnioskował do Płatnika o renegocjację umowy w celu zwiększenia kwoty 
kontraktu do wysokości wartości zrealizowanych usług ponad obowiązujący limit 
(wysyłane pisma do NFZ) oraz wzywał Płatnika przedsądowym wezwaniem do 
zapłaty.” 

(dowód: akta kontroli str. 184, 546-547) 

1.6. Pobieranie opłat od ubezpieczonych pacjentów 

Instytut nie pobierał opłat od ubezpieczonych pacjentów za świadczenia 
gwarantowane objęte kontraktem z NFZ za wyższy standard (lepszy materiał, 
nowocześniejsza technologia). 

(dowód: akta kontroli str. 544-547) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

IMiD był przygotowany do udzielania świadczeń zdrowotnych, wdrożone zostały 
procedury mające na celu spełnianie standardów opieki okołoporodowej. Klinika 
posiadała wymaganą aparaturę i sprzęt oraz dysponowała odpowiednią kadrą 
medyczną. Stwierdzono przypadki pracy lekarzy anestezjologów (kontraktowych) 
przez 48 godzin bez przerwy. Odnotowano jeden przypadek zakażenia 
egzogennego pacjentki. IMiD posiadał zatwierdzony program dostosowawczy, 
w którym zaplanowano przeniesienie Kliniki do nowego budynku w celu spełnienia 
wszystkich obowiązujących wymogów. Pacjentki mogły korzystać z pomocy 
psychologa, a także z dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. 

                                                      
21 Wg stanu na 31 grudnia danego roku. 
22 Od stycznia do września. 
23 W 2013 r. 9 140 187,16 zł (175 772,83 jednostek), w 2014 r. – 9 902 076,60 zł (190 424,55 jednostek). 
24 Zakontraktowana w latach 2013 – 2015 wartość porodów wynosiła: N01- 1716 zł (od 2014 r. 1820 zł), N02 – 2392 zł. 
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2. Przestrzeganie standardów opieki okołoporodowej 
i praw pacjenta 

2.1. Opieka okołoporodowa i przestrzeganie praw pacjenta 

W okresie objętym kontrolą wpłynęły cztery skargi dotyczące działalności Kliniki 
Położnictwa i Ginekologii, dotyczące m.in. kompetencji lekarza, opieki położnej 
(płatnej). Wszystkie skargi zostały uznane za bezzasadne. W tym czasie nie toczyły 
się żadne postępowania prokuratorskie, sądowe ani w izbach lekarskich w sprawie 
pacjentów Kliniki25. 

(dowód: akta kontroli str. 522-524) 
W latach 2013-2015 (30 września) liczba zgonów dzieci wyniosła odpowiednio: 11 
(w tym 5 poniżej 999 gramów), 12 (w tym 6 poniżej 999 gramów) oraz 9 (wszystkie 
poniżej 999 gramów).  
Dyrektor Instytutu wyjaśnił: „W przypadku śmierci noworodka każdorazowo 
przeprowadzane jest pośmiertne badanie autopsyjne (zwolnienia z sekcji są 
wyjątkowe i dotyczą tylko tych przypadków, co do których nie mamy wątpliwości 
dotyczących przyczyn zgonu, a rodzice zmarłego dziecka proszą o odstąpienie od 
sekcji). Analiza przyczyn zgonów noworodków jest dokonywana wspólnie 
z przedstawicielami różnych specjalności, w zależności od problemu zdrowotnego. 
W przypadku wad rozwojowych analiza zgonu jest kontynuacją dyskusji z okresu 
prenatalnego, prowadzonej w ramach Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Wad. 
Przykładowo w 2014 r. analizowaliśmy 16 przypadków zgonów wg następujących 
przyczyn: niepodjęcie terapii – 7 a. skrajne wcześniactwo 22 hbd – 3, b. wady 
letalne (z. Patau, wady oun) – 4; odstąpienie od uporczywej terapi – 4; masywny 
krwotok z płuc – 1; krwotok z opłucnej ze współistniejącą odmą – 1; wrodzone 
zapalenie płuc Streptococcus agalactiae u dziecka 24 hbd; odma u noworodków 24 
i 25 hbd. Nie było zgonów z powodu infekcji wtórnej (szpitalnej).” 

(dowód: akta kontroli str. 550, 556-557) 
Liczba porodów rozwiązanych cięciem cesarskim w latach 2010-201526 stanowiła: 
46,5% (rok 2010, 2011), 51,4% (2012 r.), 50,3%, 51,6% oraz 50,2% ogółu porodów, 
przy wskaźniku 10% − 15% zalecanym przez Światową Organizację Zdrowia. 

(dowód: akta kontroli str. 550) 
Dyrektor Instytutu wyjaśnił, że liczba wykonywanych cięć cesarskich jest stale 
monitorowana, między innymi zostały opracowane narzędzia, na podstawie których 
zostało przeprowadzono badanie w 5-ciu szpitalach w Warszawie i powstała praca 
pt. „Cięcie cesarskie w klasyfikacji porodów według systemu Robsona w pięciu 
szpitalach położniczych w Warszawie –  rok 2012”. 

(dowód: akta kontroli str. 555-556) 

Szczegółową analizą pod kątem przestrzegania standardów opieki okołoporodowej 
objęto dokumentację medyczną 100 losowo wybranych pacjentek (50 pacjentek, 
u których rozwiązanie nastąpiło w wyniku cięcia cesarskiego oraz 50, które miały 
poród fizjologiczny). Spośród porodów rozwiązanych cięciem cesarskim większość 
stanowiły zabiegi planowe (86%), w tym z uwagi na stan po cc - 27 pacjentek (54%), 
16 pacjentek (30%) ze wskazań medycznych (niewspółmierność porodowa, 
położenie miednicowe, obciążony wywiad położniczy). Pozostałe 7 zabiegów 
wykonano w trybie nagłym. W 46 przypadkach podano pacjentkom znieczulenie 
podpajęczynówkowe, w 3 znieczulenie ogólne (z uwagi na wskazania medyczne) 

                                                      
25 Odbyły się w tym czasie 2 sekcje prokuratorskie: jedno na życzenie rodziców, kolejne dotyczyło noworodka urodzonego 
w domu i przyjętego w skrajnie ciężkim stanie. 
26 Dane przedstawione w celach porównawczych. Klinika znajduje się na III stopniu referencyjności i nie ma możliwości 
podziału porodów w rozbiciu na poszczególne poziomy referencyjności. 
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oraz miejscowe w jednym przypadku. W dokumentacji każdej pacjentki znajdowała 
się świadoma zgoda na operacyjne rozwiązanie ciąży metodą cięcia cesarskiego27. 

(dowód: akta kontroli str. 313-414) 
Spośród 50 porodów fizjologicznych objętych analizą 13 (26%) odbyło się bez 
interwencji medycznych. W trakcie pozostałych 36 pacjentkom (w tym 17 
pierworódek), tj. 72% nacięto krocze), 7 (14%) podano oksytocynę (w celu 
wywołania porodu28). Standardy postępowania medycznego w zakresie opieki 
okołoporodowej nakazują ograniczenie do minimum interwencji medycznych. 
Dyrektor IMiD wyjaśnił: „Wykonanie zabiegu nacięcia krocza wynika ze wskazań 
medycznych. W Klinice Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka dominują 
pacjentki z patologią ciąży i płodu. (wcześniactwo, wady płodu, nadciśnienie tętnicze 
u matki). Poród fizjologiczny ma miejsce tylko w przypadku porodu drogami i siłami 
natury u zdrowej matki i zdrowym płodzie. Natomiast poród drogami natury 
(pochwowy) nie zawsze jest porodem fizjologicznym.” 

(dowód: akta kontroli str. 211-312, 568) 

Około 41% respondentek podało, że przed nacięciem krocza nie były pytane 
o zgodę na ten zabieg. W badanej dokumentacji były zgody pacjentek na 
zastosowane procedury.  
Dyrektor IMiD wyjaśnił: „Każda z pacjentek przyjmowanych do Kliniki w Izbie Przyjęć 
podpisuje druk „Świadomą zgodę na procedury medyczne”, w którym przedstawia 
swoją zgodę lub nie na nacięcie krocza, poród zabiegowy (vacuum, kleszcze, cięcie 
cesarskie) i autoryzuje własnym podpisem jest to 100 % pacjentek. W związku z tym 
w Bloku Porodowym pytanie to nie jest już zadawane. Natomiast jeżeli sytuacja  
porodowa przebiega bardzo szybko występują deceleracje w tętnie serca płodu oraz 
sączy się zielony płyn owodniowy, a  waga płodu jest oceniana na   > 3500 g – to 
zabieg nacięcia krocza jest zasadny - pomimo wcześniejszego braku zgody 
pacjentki na jego wykonanie”. 

(dowód: akta kontroli str. 211-312, 511, 586) 
Podczas porodu 33 pacjentkom (66%) podano znieczulenie zewnątrzoponowe. 
Ponad 75% ankietowanych pacjentek prosiła o podanie znieczulenia. Wg Dyrektora 
IMiD znieczulenie zewnątrzoponowe jest niezbędnym składnikiem współczesnego 
położnictwa. 

(dowód: akta kontroli str. 211-312, 511, 584) 
Analiza przestrzegania standardów opieki okołoporodowej na podstawie losowo 
dobranej próbie dokumentacji medycznej 50 pacjentek odbywających poród 
fizjologiczny w latach 2013-2015 wykazała m.in. że: sprawdzano grupę krwi 
pacjentki, dokonywano oceny położenia płodu, czynności skurczowej macicy, 
analizy proporcji między płodem a miednicą matki, oceny stanu ogólnego rodzącej, 
prowadzono kartę obserwacji porodu (partogram), załączano zapis badania KTG 
stosowano niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu (np. spacer, immersje 
wodne). W wyjaśnieniach położna podała, że zachęca pacjentki do aktywności (np. 
spacer, piłka, sako, prysznic). Ponad 41% ankietowanych podało, że w celu ulżenia 
bólom w okresie skurczy porodowych były zachęcane np. do wykonania ćwiczeń 
oddechowych, kąpieli pod prysznicem, spaceru. Respondentki, którym nie 
zaproponowano tych form aktywności stwierdziły, że nie było na to czasu. 
Bezpośrednio po porodzie noworodka kładziono na brzuch matki (jeżeli nie było 
przeciwskazań), a kontakt „skóra do skóry” trwał co najmniej dwie godziny (krócej - 
w uzasadnionych przypadkach m.in. ze względu na stan noworodka lub matki). 
Każda część dokumentacji była autoryzowana przez personel Kliniki. 

                                                      
27 Formularz zawierał m.in. informacje o możliwości wystąpienia powikłań u matki i dziecka (powstania urazów u noworodków 
podczas otwierania macicy lub wydobywania płodu. 
28 Z powodu np. małowodzia, zaburzeń tętna płodu. 
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(dowód: akta kontroli str. 198-312) 

Stwierdzono, że żadna ze 100 pacjentek nie przekazała do dokumentacji medycznej 
planu porodu. Wg wyjaśnień Dyrektora IMiD plan porodu ustalany jest przez osobę 
sprawującą opiekę przedporodową nad ciężarną i tam powinien być dołączony do 
dokumentacji medycznej. Pacjentki rodzące w IMiD (pozostawały pod opieką innych 
jednostek), posiadają jedynie kopie planu porodu i nie zostawiają go w dokumentacji 
medycznej Szpitala. Wg ankietowanych 9 z nich miała sporządzony plan porodu, a 5 
z nich nie dostarczyła planu do szpitala, w którym odbywał się poród. 

(dowód: akta kontroli str. 213-312, 508, 554) 

W Klinice stosowane jest mleko zmodyfikowane, mieszanki oraz mleko z banku 
mleka kobiet. Umowę z Bankiem Mleka Kobiecego (Szpital Św. Rodziny przy ul. 
Madalińskiego) podpisano w grudniu 2014 r. Zgodnie z obowiązującą procedurą 
matka musi wyrazić pisemną zgodę na karmienie dziecka mlekiem z Banku Mleka. 
Jak wyjaśnił Dyrektor IMiD: „Matki są zachęcane do karmienia piersią przez 
personel oddziału położniczego (położna, lekarz, doradca laktacyjny). 
Przestrzegamy standardu wczesnej stymulacji laktacji szczególnie u matek po cięciu 
cesarskim. Staramy się, aby każdy noworodek urodzony przedwcześnie otrzymał 
siarę jako pierwszy pokarm. Noworodki urodzone przedwcześnie z masą ciała 
poniżej 1500g lub noworodki chore, w przypadku braku pokarmu matki, są karmione 
pokarmem naturalnym z Banku Mleka Kobiecego.” 

(dowód: akta kontroli str. 562-563) 
Analiza 50 kart noworodków wykazała, że dokarmianie mlekiem modyfikowanym 
miało miejsce w 14 przypadkach (28%), ze względu na zalecenia lekarza pediatry29. 
W żadnym analizowanym przypadku noworodek nie był karmiony mlekiem z Banku 
Mleka Kobiecego. 

(dowód: akta kontroli str. 415-416) 
Na Oddziale położniczym w okresie 2013 – 2015 (30.08) zużyto łącznie następujące 
ilości mleka w proszku: Bebilon nenatal30 - 203 op., tj. 4466 porcji, Bebilon pepti31 - 
33 op., tj. 561 porcji. Wg wyjaśnień Dyrektora IMiD większość wcześniaków 
karmiona jest mlekiem matki oraz mlekiem bankowanym. Jeśli matka nie wyraża 
zgody na mleko z Banku Mleka lub mieszka zbyt daleko, aby dostarczać swoje 
mleko w wystarczającej objętości i na czas, stosuje się mleko sztuczne. 
W przypadku konieczności dokarmiania noworodka mlekiem sztucznym 
przygotowuje się minimalną objętość w zależności od masy ciała i wieku dziecka, 
karmienie jest ”do woli” (w zależności od chęci noworodka), część niezjedzona 
ulega utylizacji. 

Mleko w proszku zostało zakupione na podstawie umów, zawartych w wyniku 
przeprowadzonych postępowań przetargowych. Średnia cena za opakowanie (różni 
dostawcy) to 22 zł za Bebilon nenatal i 19 zł za opakowanie Bebilon pepti. 

(dowód: akta kontroli str. 548, 563-565) 

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. 

                                                      
29 Np.: niewystraczająca ilość pokarmu, stan matki, hipoglikemia. 
30 Mleko dla wcześniaków, 1 opakowanie to 17 porcji, średnio dziecko jest karmione 8 razy na dobę. 
31 Jedno opakowanie to 22 porcje. 
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2 pkt 2 lit. p) określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 września 
2012 r.32 
Dyrektor IMiD wyjaśnił: „W Klinice nie wykonuje się lewatyw, chyba że pacjentka 
sobie życzy. Golenie wzgórka łonowego odbywa się w przypadku cięcia cesarskiego 
celem zszycia warstwy skóry bez owłosienia. Zgodnie z wymienionym  
rozporządzeniem i obowiązującym partogramem (dokument zgodny 
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie dokumentacji medycznej) - nie 
nakazuje odnotowywania tych czynności.” 

(dowód: akta kontroli str. 585) 

2.2. Jakość opieki okołoporodowej świadczonej przez IMiD 
w ocenie ankietowanych pacjentek  

W trakcie czynności kontrolnych NIK rozesłała anonimowe ankiety do 263 pacjentek 
wylosowanych33 spośród pacjentek, które w latach 2013−2015 odbyły poród 
w Klinice IMiD. Do dnia zakończenia kontroli odpowiedzi na ankiety udzieliło łącznie 
58 pacjentek, tj. 22% (w tym 53, które miały poród fizjologiczny i 5 metodą cc). 

Większość pacjentek, które urodziły dziecko siłami natury, potwierdziła 
przestrzeganie przez personel medyczny Kliniki standardów opieki okołoporodowej. 
Pacjentki były wystarczająco informowane o swoim stanie zdrowia (81% 
ankietowanych) i stanie zdrowia noworodka (93%), były traktowane z szacunkiem 
przez osobę prowadzącą poród (98%), a w Klinice respektowano prawo pacjentki do 
prywatności i intymności (76%).  
Większość ankietowanych pacjentek (94%) podała, że poród odbył się w łóżku 
porodowym w pozycji leżącej (92%) oraz, że nie mogły wybrać miejsca porodu 
(85%) ani pozycji, w której rodziły (74%).  
Dyrektor IMiD wyjaśnił: „Pacjentki nie mogły wybrać innego miejsca porodu 
ponieważ sala porodowa dysponuje 4 łóżkami, które konstrukcyjnie są 
przystosowane do pozycji leżącej (plecy, bok) i półsiedzącej. Warunki lokalowe nie 
pozwalają wprowadzenia krzesła porodowego, systemów linowych, basenu do 
porodu. Dyrekcja Instytutu i kierownictwo Kliniki planuje poszerzenie sposobów 
porodów po uzyskaniu stosowanych warunków lokalowych. Jest to ujęte w planach 
architektonicznych przebudowy głównego budynku Instytutu.” 

(dowód: akta kontroli str. 508-514, 586) 
Wszystkim kobietom bezpośrednio po porodzie położono noworodka na brzuch, 
w przypadku 40% ankietowanych kontakt „skóra do skóry” trwał krócej niż 30 minut, 
a 27% podała, że kontakt trwał do godziny. Ankietowane podały (74%), że stan 
noworodka nie był oceniany w obecności pacjentki. Położna Oddziałowa i Starsza 
Położna w Klinice w wyjaśnieniach podały, że dziecko leży na brzuchu mamy bez 
najmniejszej przerwy 2 godziny. 
Dyrektor IMiD wyjaśnił: „Każde dziecko po urodzeniu kładzione jest w ramiona 
matki. Kontakt "skóra do skóry" przerywany jest przed upływem 2 godzin na prośbę 
pacjentki/rodziców, oraz w sytuacji gdy istnieje obawa o zdolność matki do właściwej 
opieki nad noworodkiem/znaczne zmęczenie, emocje/ oraz z przyczyn medycznych 
takich jak: pogorszenie się stanu dziecka/zasinienie skóry, oziębienie, konieczność 
odśluzowania, pogorszenie się stanu matki, zabiegi anestetyczno-położnicze 
związane z przebiegiem ostatniego etapu porodu (…) Wstępna ocena stanu 
noworodka dokonywana jest przez lekarza neonatologa bezpośrednio po jego 

                                                      
32 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. 
33 Do losowania przyjęto porody rozliczone na poziomie podstawowym N01, poród fizjologiczny: wylosowano 
200 pacjentek, tj. po 75 pacjentek z lat 2013, 2014 i 50 pacjentek z 2015 r.; poród metodą cc: wylosowano 63 
pacjentki, tj. wszystkie pacjentki z roku 2013, 40 z roku 2014 i 20 pacjentek z 2015 r. 
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narodzinach w trakcie kontaktu dziecka skóra do skóry z matką. Szczegółowa ocena 
stanu noworodka dokonywana jest przez lekarza neonatologa na stanowisku 
noworodkowym, które nie znajduje się w pobliżu łóżka porodowego matki 
i w związku z tym nie jest w zasięgu jej wzroku. Jeżeli ojciec dziecka jest obecny 
przy narodzinach to ma możliwość uczestniczenia przy tym badaniu dziecka.” 

(dowód: akta kontroli str. 449-453, 508-514, 587-588) 
5 ankietowanych podało, że w ich przypadku doszło do uciskania brzucha w celu 
przyspieszenia porodu (w 3 przypadkach dłonią, w 1 łokciem), co może wskazywać 
na zastosowanie chwytu Kristellera. 
Dyrektor IMiD wyjaśnił: „(…) Ucisk dłoni, jest mylony z chwytem Kristellera. 
Najpewniej zastosowano przytrzymanie dna macicy dłonią w II-gim okresie porodu, 
przy zaburzeniach tętna płodu, gdy główka wyrzyna się przez szparę sromową i przy 
potrzebie natychmiastowego zakończenia porodu, przy rozstępie mięśni prostych 
brzucha – rodzaju przepukliny u matki. Przytrzymanie dna miednicy, gdy główkę 
częściowo widać jest szybszym i bezpieczniejszym sposobem, niż rozkładanie 
zestawu do VE. Ponieważ uzyskanie podciśnienia w pelocie – przedłuża czas 
zakończenia porodu. Chwyt Kristellera w klinice od bardzo wielu lat nie jest 
stosowany, a w dobie współczesnego położnictwa nie jest zalecany.” 

(dowód: akta kontroli str. 508-514, 587) 

Większość ankietowanych bardzo dobrze oceniła personel Kliniki ze względu na 
umiejętności zawodowe (60%, dobrze - 26%) oraz troskliwość, okazywanie 
szacunku (53%, dobrze - 28%), 100% ankietowanych miało zaufanie do 
umiejętności zawodowych zajmującego się nią personelu.  

W przypadku porodu zakończonego cesarskim cięciem 3 ankietowane pacjentki 
stwierdziły, że zabieg ten został wykonany na jej życzenie. 
Dyrektor IMiD wyjaśnił: „W klinice absolutnie nie są przeprowadzane porody metodą 
cięcia cesarskiego „na życzenie”. Nie jest to wskazaniem do cięcia cesarskiego. 
Zdarza się, że pacjentka, u której już było wykonane cięcie cesarskie przy kolejnej 
ciąży nie wyraża zgody na próbę porodu drogami natury i ma elektywne cięcie 
cesarskie. Brak zgody po wyjaśnieniach o zagrożeniach cięcia cesarskiego jest 
dokumentowany podpisem pacjentki. Brak zgody jest często mylone z pojęciem „na 
życzenie”. Pacjentki nie rozróżniają różnicy terminologii i prawnej.” 

(dowód: akta kontroli str. 508-514, 518, 588-589) 
Położna Oddziałowa w wyjaśnieniach podała, że problemem utrudniającym w pełni 
realizowanie standardów opieki okołoporodowej są warunki lokalowe. 

(dowód: akta kontroli str. 451) 
Wg opracowania IMiD dla Ministerstwa Zdrowia34 w zakresie realizacji standardu 
opieki poprawy wymagają: zaangażowanie położnych w realizację standardu opieki 
medycznej w czasie ciąży i porodu, upowszechnianie tzw. szkół rodzenia, tworzenie 
planu porodu, dostępność do różnorodnych metod znieczulenia porodu. 
Zróżnicowanie społeczno-demograficzne powinno implikować dostosowanie opieki 
do potrzeb lokalnej społeczności. 

(dowód: akta kontroli str. 579-583) 
Na terenie miasta st. Warszawy program „Szkoła rodzenia” jest realizowany w 32 
podmiotach leczniczych35. Około 68% ankietowanych nie chodziła do szkoły 
rodzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 600-601) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

                                                      
34 Przedstawione przez Dyrektora IMID w ramach Kongresu PTG w dniach 3-5.09.2015 r. 
35 Zgodnie z informacją Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m. st. Warszawy, uzyskaną na podstawie ar. 29 ust. 1 pkt 
lit. f ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli. Urząd nie prowadzi ewidencji innych placówek prowadzących szkoły rodzenia, które 
nie są finansowane z budżetu m. st. Warszawy. 
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2.3. Działalność marketingowa  

W trakcie pobytu w Szpitalu 77% ankietowanych zetknęło się z reklamami lub 
ofertami produktów związanych z opieką nad noworodkiem, a 47% ankietowanych, 
w związku z tymi działaniami, otrzymywała propozycje zakupu towarów i usług. 
W okresie objętym kontrolą, przy wyjściu ze szpitala pacjentki otrzymywały zestawy 
(różowe - Dzidziuś, niebieskie – Family Service) zawierające książeczki, broszury, 
ulotki, bezpłatne próbki kosmetyków pielęgnacyjnych itp. oraz wypełniały tzw. 
„potwierdzenie odbioru zestawu”, w którym mogły podać dane swoje i dziecka 
(otrzymanie zestawów nie było uzależnione od wypełnienia formularza i podania 
danych). 

(dowód: akta kontroli str. 451, 508-514) 

Dyrektor IMiD wyjaśnił: „(…) na adres Kliniki przychodzą przesyłki w postaci dwóch 
rodzajów pudełek – różowego i niebieskiego. (…) Paczki te są dystrybuowane wśród 
pacjentek bezpłatnie i Instytut nie otrzymuje z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. 
Według pracowników Kliniki dostawy mają miejsce od bardzo wielu lat. Z uwagi na 
powszechną obecność tych pudełek na oddziałach położniczych w Warszawie i na 
terenie całego kraju, ich dostawy nie budzą zdziwienia personelu. Z zebranych 
informacji wynika, że jeden z zestawów – różowy o nazwie „Dzidziuś” jest 
dostarczany do IMID na postawie porozumienia zawartego w 1993 roku przez 
ówczesnego kierownika Kliniki (…) W przypadku pudełka niebieskiego nie udało się 
dotrzeć do żadnej dokumentacji.” 

(dowód: akta kontroli str. 569-571, 589-591) 
Do Kliniki przekazywane były kosmetyki marki Nivea Baby, stanowiące nadwyżkę 
procesu opiniowania tych produktów w Instytucie (umowa w zakresie opiniowania 
produktów). Ponadto, do 23 listopada 2015 r., Instytut współpracował z firmą P. Sp. 
z o.o, która wykonywała sesje fotograficzne matkom i nowo narodzonym dzieciom. 
Z tego tytułu Instytut otrzymywał wynagrodzenie. Pacjentki Kliniki mogły zetknąć się 
również z materiałami promocyjnymi banków krwi pępowinowej (umowa regulowała 
zasady tego świadczenia i wynagrodzenie dla IMID z tego tytułu).  

(dowód: akta kontroli str. 589-591) 
Dyrektor IMiD wyjaśnił: „Obecność kosmetyków Nivea baby na oddziale ma dla 
Instytutu wymiar promocyjny. Jednocześnie popularyzuje działalność opiniodawczą, 
prowadzoną przez Instytut od blisko 60-ciu lat jak i wpływa korzystnie na wizerunek 
naszej placówki w oczach pacjentek. Działanie to stanowi również formę 
wyróżnienia firmy Nivea z uwagi na wieloletnią współpracę z Instytutem zarówno w 
zakresie marki Nivea jak i marki Bambino. Kosmetyki są udogodnieniem dla 
pacjentek i dla personelu Kliniki, który często służy niedoświadczonym pacjentkom 
swoją pomocą  w zakresie pielęgnacji noworodka (…)” 

(dowód: akta kontroli str. 570) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Zdaniem NIK obecność reklam i ulotek produktów różnych firm na terenie Kliniki jest 
formą reklamy i z tego tytułu Instytut powinien osiągać przychody. 

Dyrektor IMiD wyjaśnił: „Obecność zestawów (niebieskiego i różowego) na Klinice 
(…) to kwestia zaszłości z lat dziewięćdziesiątych (…) jeden z zestawów jest 
dostarczany na podstawie umowy z 1993 r., co do której podjęte zostaną działania 
w celu jej rozwiązania. Podobne działania, mające na celu wyeliminowanie 
dystrybucji drugiego zestawu, zostaną również podjęte wobec jego dystrybutora, 
pomimo braku wiążącej dokumentacji. Poza opisanym przypadkiem promocja 
produktów i usług na terenie Kliniki (…) odbywa się na podstawie umów, które 
zawsze gwarantują wynagrodzenie dla Instytutu (…) możliwość korzystania 
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z niektórych kosmetyków marki Nivea baby przez pacjentki z noworodkami wynika 
z wieloletniej współpracy [od 2004 r.] z firmą Nivea w zakresie opiniowania 
produktów marki Nivea Baby i drugiej marki tego producenta - Bambino (…) Nivea 
jest jednym z cennych partnerów Instytutu w dziedzinie opiniowania (…) dystrybucja 
niektórych kosmetyków Nivea baby przeznaczonych dla dzieci od pierwszych dni 
życia jest przejawem tego partnerstwa i współpracy. Jego zalety niosą dla obu stron 
porównywalny wymiar wizerunkowy (…) Przekazywany kosmetyk jest bezpłatnym 
prezentem ułatwiającym pacjentce pielęgnację dziecka, możliwość wypróbowania 
produktu, dobrej, znanej i cenionej przez konsumentów marki. Jesteśmy przekonani, 
że ma to pozytywny wpływ na opinię pacjentki o pobycie na oddziale a tym samym 
na kształtowanie wizerunku Instytutu. Zapewnienie pacjentkom jak najwyższego 
standardu usług jest jednym z naszych celów, a zapewnienie produktów do 
bezpłatnej pielęgnacji na oddziale z pewnością służy jego osiągnięciu, tym bardziej, 
że jednocześnie jest to forma promocji prowadzonej przez IMID działalności 
opiniodawczej, również bardzo cenionej przez pokolenia rodziców. Oceniając 
wartość tej promocji należy także zważyć jej koszty dla Firmy - przekazywane 
kosmetyki są pełnowartościowymi produktami, znanymi z półek sklepowych, a nie 
próbkami czy ulotkami (…) Koszty tej promocji w Instytucie liczone per capita są 
z pewnością nieporównywalnie wysokie wobec innych możliwości promocji, choćby 
poprzez kanały internetowe. Z uwagi na koszty, wiele lat temu Firma Nivea, 
wycofała się z podobnych działań w szpitalach w całym kraju, pozostawiając 
w Instytucie wyłącznie ze względów wizerunkowych.” 

(dowód: akta kontroli str. 589-591) 

Analiza badanej dokumentacji wykazała, że w kontrolowanym okresie w Klinice 
przestrzegano standardów opieki okołoporodowej i respektowano prawa pacjenta, 
choć zdaniem niektórych ankietowanych pacjentek nie zawsze miało to miejsce. 
W ograniczonym stopniu zapewniono pacjentkom niefarmakologiczne metody 
znieczulania bólu, a także możliwość wyboru sposobu porodu, co wynikało 
z warunków lokalowych Kliniki. Poszerzenie sposobów porodów oraz doposażenie 
sal porodowych w sprzęt ułatwiający pacjentkom aktywność nastąpi po 
przeniesieniu Kliniki do nowego budynku, co planowane jest do końca 2016 r. Część 
pacjentek spotkała się na terenie Kliniki z działalnością reklamową i otrzymywała 
ulotki czy bezpłatne próbki kosmetyków pielęgnacyjnych. Stwierdzono 
niedokumentowanie czynności wykonania lewatywy i golenia owłosienia łonowego. 

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 Kontroli36, wnosi o: 

1. Dokumentowanie wszystkich czynności przy porodzie, zgodnie 
z rozporządzeniem w sprawie standardów opieki okołoporodowej. 

2. Podjęcie działań w celu uregulowania działalności reklamowej na terenie Kliniki, 
w tym zbierania danych osobowych pacjentek korzystających z proponowanych 
produktów.  

  

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

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 
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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 
  Gł. specjalista k. p.  

 

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