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AOS ambulatoryjna opieka specjalistyczna;

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia;

OW NFZ oddział wojewódzki NFZ; 

PTG Polskie Towarzystwo Ginekologiczne;

rozporządzenie 
Ministra Zdrowia 

w sprawie AOS

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świad-
czeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 357, ze zm.);

rozporządzenie 
Ministra Zdrowia 

w sprawie 
programów 

zdrowotnych

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świad-
czeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 188);

rozporządzenie 
Ministra Zdrowia 
z dnia 26 czerwca 

2012 r.

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szcze-
gółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 739);

standardy opieki 
okołoporodowej

standardy postępowania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy 
udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej spra-
wowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, 
połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. z 2016 r. poz. 1132);

SZOI System Zintegrowanego Obiegu Informacji – portal służący do wymiany infor-
macji między świadczeniodawcą a oddziałem wojewódzkim NFZ. Za pomocą 
tego portalu świadczeniodawca przesyła m.in. raporty statystyczne oraz zgło-
szenia zmiany potencjału, tj. posiadanego sprzętu, personelu medycznego 
oraz jego godzin pracy, a NFZ przesyła komunikaty oraz zwrotne raporty;

świadczenie 
zdrowotne

działanie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub 
poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu lecze-
nia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania;

ustawa o NIK ustawa z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 524);

ustawa  
o działalności  

leczniczej

ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 160);

ustawa  
o prawach pacjenta

ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, ze zm.);

ustawa 
o świadczeniach 

opieki zdrowotnej

ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finanso-
wanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, ze zm.);

zoz zakład opieki zdrowotnej.



WPROWADZENIE1. 

5

1

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego na 30 grudnia 2016 r. wynika, 
że w Polsce na terenach wiejskich mieszkało 7 675 274 kobiet (38,7% spo-
śród 19 839 826 wszystkich kobiet). Polek w wieku 18 i więcej lat było 
16 482 499, w tym 6 208 880 (37,7%) mieszkało na wsi. W wieku rozrod-
czym (15–49 lat) było 9 128 622 kobiet, z których 3 700 593 zamieszkiwało 
na wsi (40,5%). W 2016 r. w Polsce urodziło się 382 257 dzieci, w tym 
155 961 było mieszkańcami wsi (40,8% urodzeń)2. Na koniec 2016 r. w Pol-
sce funkcjonowało 21 299 przychodni, w których udzielono 323 110,9 tys. 
porad, w tym 13 319,9 tys. w poradniach ginekologiczno-położniczych. 
Według rocznika statystycznego, na wsi znajdowało się 4798 poradni 
(22,5% ogółu)3. Liczba poradni ginekologiczno-położniczych mających kon-
trakt z NFZ w poszczególnych województwach była zróżnicowana i wyno-
siła od 49 w woj. lubuskim, 58 w woj. opolskim i 59 w woj. podlaskim 
do 288 w woj. mazowieckim i 384 w woj. śląskim (dane za 2014 r.4).

Problem zapewnienia dostępności do świadczeń zdrowotnych mieszkań-
com wsi jest szczególnie istotny i wrażliwy społecznie. W Konstytucji Rzecz-
pospolitej Polskiej wyrażono zasadę równego dostępu obywateli do świad-
czeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Z analizy 
przedkontrolnej wynikało, że kobiety zamieszkałe na terenach wiejskich 
mogą mieć ograniczony dostęp do poradni ginekologiczno-położniczych. 
W dużych miastach znajdowała się bowiem większość poradni, z którymi 
NFZ zawarł umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ambu-
latoryjnej opieki ginekologiczno-położniczej. Może to być barierą w spra-
wowaniu prawidłowej opieki podczas ciąży oraz we wczesnym wykrywaniu 
raka szyjki macicy i raka piersi, a także w dostępie do badań profilaktycz-
nych, w tym określonych w standardach opieki okołoporodowej. 

Zgodnie z przewidywaniami Narodowego Programu Zwalczania Chorób 
Nowotworowych na lata 2016–20245, liczba zachorowań na nowotwory 
złośliwe w Polsce będzie systematycznie wzrastała, czego przyczyną jest 
zarówno proces starzenia się populacji, jak i wzrost narażenia na czyn-
niki ryzyka związane ze stylem życia. Według danych Krajowego Reje-
stru Nowotworów, co roku występuje ponad 160 tys. nowych zachorowań 
na nowotwory złośliwe oraz ponad 100 tys. zgonów z tego powodu. Liczba 
nowych zachorowań kobiet w 2015 r. na raka sutka wyniosła 17 142, a na 
raka żeńskich narządów płciowych 13 086. Do przyczyn wzrostu śmiertel-
ności można także zaliczyć nieodpowiedni sposób odżywiania, niską aktyw-
ność fizyczną, brak świadomości zagrożenia chorobami nowotworowymi, 
a w konsekwencji niechęć społeczeństwa do wykonywania badań przesie-
wowych oraz do wczesnego zgłaszania się do lekarza, w przypadku zauwa-
żenia ewentualnych zmian chorobowych. Prognozy wskazują, że zachoro-

1 Prezentowane w informacji dane za 2017 rok dotyczą okresu do 30 września.
2 http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Tables.aspx
3 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-

statystyczny-rzeczypospolitej-polskiej-2017,2,17.html
4 http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl/mapy-dla-30-grup-chorob/
5 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr 208 z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia 

programu wieloletniego na lata 2016–2024 pod nazwą „Narodowy Program Zwalczania Chorób 
Nowotworowych” (M.P. z 2018 r. poz. 6).

Pytanie definiujące cel główny kontroli
Czy kobietom zamieszkałym na 
terenach wiejskich zapewniono dostęp 
do ginekologicznej i położniczej 
opieki medycznej wykonywanej 
w warunkach ambulatoryjnych, 
zgodnie z obowiązującymi 
standardami?

Pytania definiujące cele szczegółowe 
kontroli
1. Czy sieć placówek służby zdrowia 

finansowanych ze środków publicznych 
zapewnia mieszkankom z terenów 
wiejskich dostęp do ambulatoryjnej 
opieki ginekologiczno- 
-położniczej?

2. Czy podmioty lecznicze sprawujące 
opiekę nad pacjentkami z terenów 
wiejskich były odpowiednio 
przygotowane do udzielania świadczeń?

3. Czy przestrzegano standardów opieki 
ginekologiczno- 
-położniczej i praw pacjenta?

4. Czy profilaktyczne programy zdrowotne 
realizowano zgodnie z wymogami?

Jednostki kontrolowane 
Osiem oddziałów wojewódzkich NFZ
24 podmioty lecznicze udzielające 
świadczeń w gminach wiejskich i miejsko-
wiejskich

Okres objęty kontrolą
2016–20171 oraz działania wcześniejsze, 

jeśli miały związek z przedmiotem kontroli

1  Prezentowane w informacji dane za 2017 
rok dotyczą okresu do 30 września.
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ginekologiczno- 
-położniczej i praw 
pacjenta?

4. Czy profilaktyczne 
programy zdrowotne 
realizowano zgodnie 
z wymogami?

Jednostki 
kontrolowane 
Osiem oddziałów 
wojewódzkich NFZ
24 podmioty lecznicze 
udzielające świadczeń 
w gminach wiejskich 
i miejsko-wiejskich

Okres objęty kontrolą
2016–20171 oraz 
działania wcześniejsze, 
jeśli miały związek  
z przedmiotem kontroli
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wania i zgony z powodu nowotworów złośliwych będą w Polsce wzrastać, 
wyprzedzając nawet zgony z powodu chorób układu sercowo-naczynio-
wego. Wskaźniki epidemiologiczne dotyczące zachorowalności i umieral-
ności na choroby nowotworowe wskazują na konieczność podejmowania 
i nieustannego kontynuowania działań mających na celu walkę ze zjawi-
skiem wzrostu liczby zachorowań. W Polsce, w wyniku realizacji Narodo-
wego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2006–2015, 
w programach profilaktycznych uzyskano zwiększającą się zgłaszalność 
na badania mammograficzne z 23,37% w 2006 r. do 48,05% w 2014 r., a na 
badania cytologiczne z 12,7% do 44,4%6.

Poszczególne elementy opieki medycznej mającej na celu uzyskanie 
dobrego stanu zdrowia matki i dziecka zostały określone w standardach 
opieki okołoporodowej. Wymieniono w nich zalecane świadczenia profilak-
tyczne i działania w zakresie promocji zdrowia oraz badania diagnostyczne 
i konsultacje medyczne w okresie ciąży, wraz z okresem ich przeprowadza-
nia – począwszy od 10. tygodnia ciąży do jej rozwiązania.

Infografika nr 1 
Zalecane badania diagnostyczne i konsultacje medyczne

6 Dane z Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016–2024.
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W ośmiu województwach (lubelskim, łódzkim, opolskim, podkarpackim, 
podlaskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim), 
skontrolowano oddziały wojewódzkie NFZ i po trzy podmioty udzielające 
ambulatoryjnych świadczeń ginekologiczno-położniczych (24 poradnie). 
W niniejszej informacji wykorzystano również ustalenia z kontroli rozpo-
znawczej, przeprowadzonej w I kwartale 2017 r. w trzech podmiotach lecz-
niczych z terenu woj. podlaskiego7.

W 27 objętych kontrolą podmiotach leczniczych sprawdzono głównie 
zapewnienie dostępu: [1] do świadczeń ginekologiczno-położniczych wyko-
nywanych w odpowiednich warunkach, [2] do opieki nad kobietami w ciąży 
wykonywanej zgodnie ze standardami opieki okołoporodowej oraz [3] 
do badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania raka szyjki 
macicy i raka piersi.

W skontrolowanych podmiotach w 2016 r. ze świadczeń ginekologiczno-
-położniczych skorzystało 22 785 kobiet (1,7% pacjentek z województw 
objętych kontrolą), a w okresie trzech kwartałów 2017 r. 15 836 pacjen-
tek (1,5%). Opieką objęto w nich w 2016 r. 2678 kobiet w ciąży (1,8% cię-

7 Kontrola R/17/002 „Dostępność świadczeń ginekologiczno-położniczych finansowanych 
ze środków publicznych na terenach wiejskich w latach 2015–2016”.
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żarnych z tych województw) i 1670 w okresie trzech pierwszych kwarta-
łów 2017 r. W 2016 r. wykonano w nich 11 828 cytologii (3,1% wszystkich 
badań cytologicznych wykonanych w objętych kontrolą NIK wojewódz-
twach) i 6432 cytologii w okresie trzech kwartałów 2017 r.
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Kobietom zamieszkałym na terenach wiejskich zapewniono dostęp 
do ambulatoryjnej ginekologicznej i położniczej opieki medycznej, 
finansowanej ze środków publicznych. W województwach objętych 
kontrolą sieć placówek wykonujących te świadczenia była jednak sto-
sunkowo skromna i zróżnicowana, co świadczy o niezagwarantowaniu 
przez NFZ warunków do realizacji zasady równego dostępu obywateli 
do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Z powodu zakontraktowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia na lata 
2016–2017 świadczeń objętych kontrolą w małej (w odniesieniu 
do liczby potencjalnych pacjentek) liczbie poradni ginekologicznych 
i znacznych odległości do najbliższych z nich, w najgorszej sytuacji 
były mieszkanki dwóch spośród ośmiu województw objętych kontrolą 
– lubelskiego i podlaskiego. Na jedną poradnię zlokalizowaną na wsi 
przypadało 27 743 i 23 942 kobiet, podczas gdy średnio w mieście było 
to – odpowiednio – 5075 i 4454 pacjentek. Sytuację pogarszał też krótki 
czas pracy większości z poradni wiejskich (10–13 godzin tygodniowo). 

W podmiotach leczniczych zatrudniano właściwie przygotowany 
personel medyczny, w liczbie i na czas określony przez NFZ. Wyma-
gane wyposażenie bądź inna możliwość wykonania badań ustalonych 
w umowach z NFZ, były w 24 spośród 27 skontrolowanych gabinetów 
położniczo-ginekologicznych. W sześciu nie zapewniono pacjentkom 
warunków do intymnego i godnego udzielania świadczeń medycznych. 

W skontrolowanych poradniach pacjentkom zapewniono bezpłatne 
świadczenia medyczne objęte kontraktem z NFZ, lecz pacjentkom 
w ciąży niewystarczające w stosunku do standardów opieki okołopo-
rodowej. Jedynie 22 pacjentkom (z 1132), tj. 1,9% których dokumenta-
cja medyczna była analizowana, wykonano i udokumentowano wyko-
nanie wszystkich 42 świadczeń zdrowotnych zalecanych tymi standar-
dami. Niewykonywanie zalecanych świadczeń stanowiło naruszenie 
jednego z podstawowych praw pacjenta – prawa do świadczeń zdro-
wotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej 
i udzielanych z należytą starannością.

Z powodu niewielkiej liczby poradni w małych miejscowościach, ogra-
niczony był również dostęp mieszkanek terenów wiejskich do profi-
laktycznego programu zdrowotnego raka szyjki macicy. Właściwy był 
natomiast dostęp do profilaktycznego programu raka piersi, realizowa-
nego zarówno w poradniach stacjonarnych, jak i w punktach mobilnych 
(mammobusach).

Kobietom zamieszkałym 
na terenach wiejskich 
zapewniono dostęp 
do ambulatoryjnych 
świadczeń 
ginekologiczno- 
-położniczych
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W województwach objętych kontrolą w 2016 i 2017 r. (na koniec wrze-
śnia) ambulatoryjnych świadczeń ginekologiczno-położniczych udzielano – 
odpowiednio w tych okresach – w 1204 i 1170 poradniach, z których tylko 
199 (16,5%) i 181 (15,5%) znajdowało się w gminach wiejskich, 360 (30%) 
i 357 (30,5%) w gminach miejsko-wiejskich, a 645 (53,5%) i 632 (54%) 
w gminach miejskich. 

W 2016 r. w poszczególnych województwach objętych kontrolą liczba 
poradni ginekologiczno-położniczych wynosiła od 72 (woj. podlaskie) 
do 300 (woj. wielkopolskie), w tym w gminach wiejskich od sześciu 
w woj. podlaskim i siedmiu w woj. opolskim do 50 w woj. podkarpackim 
i 41 w woj. łódzkim (22,2%). W 2017 r. o 18 zmniejszyła się liczba poradni 
w gminach wiejskich.  [str. 18]

Mała liczba poradni w gminach wiejskich w województwach podlaskim 
i lubelskim była przez NFZ uzasadniana brakiem chętnych do udziela-
nia świadczeń. W latach 2016–2017 świadczenia były na ogół udzielane 
przez podmioty wyłonione przez OW NFZ podczas konkursów przeprowa-
dzonych pięć–siedem lat wcześniej (lata 2010–2011), w tym na przykład 
w 67 z 79 praktyk o profilu ginekologiczno-położniczym zrejestrowanych 
w 2017 r. w woj. podlaskim. Zdaniem NIK ogłaszanie w kolejnych latach 
postępowań konkursowych mogłoby być dla świadczeniodawców impul-
sem do ubiegania się o kontrakt z NFZ lub do tworzenia nowych poradni 
w celu udzielania świadczeń na podstawie umowy z NFZ.   [str. 21]

Uzupełnieniem dostępności do świadczeń ginekologiczno-położniczych 
mogą być gabinety położnych, które prowadzą działalność w ramach pod-
stawowej opieki zdrowotnej (POZ). Jednak w województwie podlaskim, 
będącym województwem z najmniejszą liczbą poradni położniczo-gine-
kologicznych w gminach wiejskich, żaden podmiot leczniczy nie podpisał 
z NFZ (do końca 2017 r.), umowy na opiekę położnej nad kobietą ciężarną. 
Jak wynika z panelu ekspertów przeprowadzonego przez NIK, powodem 
jest wysokość stawki proponowanej przez NFZ, która nie pokrywa kosztów 
wykonania niezbędnych świadczeń.  [str. 23, 59–60]

Mieszkanki wsi w wieku co najmniej 18 lat w 2016 r. stanowiły 38% Polek 
w tej grupie wiekowej i urodziły 41% wszystkich dzieci. W województwach 
objętych kontrolą NIK mieszkanki wsi stanowiły od 29% w woj. zachod-
niopomorskim do 57% w woj. podkarpackim. Urodziły one 34% dzieci 
w woj. zachodniopomorskim i 60% w woj. podkarpackim. Pomimo to, 
poradnie w gminach wiejskich stanowiły tylko nieznaczny odsetek ogółu 
poradni tego typu (od 8% w woj. podlaskim do 29% w woj. podkarpackim). 
Większość z takich poradni znajdowała się bowiem w gminach miejskich 
(od 35% w woj. opolskim do 82% w woj. podlaskim). 

W województwach o małej liczbie poradni wiejskich w 2016 r. odnoto-
wano największy wskaźnik zgonów okołoporodowych – 33,64/100 tys. 
urodzeń w woj. opolskim i 23,28/100 tys. urodzeń w woj. podlaskim. Zde-
cydowanie lepiej w tym zakresie przedstawiała się sytuacja w wojewódz-
twach o większej liczbie poradni. W woj. podkarpackim relacja ta wynosiła 
bowiem 5,41 na 100 tys. urodzeń, a w woj. wielkopolskim 3,36 na 100 tys. 
urodzeń.  [str. 18–21]
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W województwach objętych kontrolą NIK, w 2016 r. na jedną poradnię 
w mieście przypadały 4432 potencjalne pacjentki, w gminie miejsko-wiej-
skiej – 5039, a w gminie wiejskiej aż 9959 kobiet, czyli ponad dwukrot-
nie więcej niż w mieście. W poszczególnych województwach sytuacja była 
bardziej zróżnicowana. Najwięcej na jedną poradnię w gminie wiejskiej 
przypadało od 27 743 kobiet w woj. lubelskim i 23 942 w woj. podlaskim 
do 7337 kobiet w woj. zachodniopomorskim i 7428 w woj. łódzkim. W mia-
stach sytuacja była o wiele lepsza. Na przykład na jedną poradnię w mieście 
w woj. podlaskim przypadało 4454 kobiet, a w woj. lubelskim 5075 kobiet8. 
Świadczy to o braku równości dostępu do ambulatoryjnej opieki ginekolo-
giczno-położniczej kobiet mieszkających na terenach wiejskich w porów-
naniu do warunków stworzonych mieszkankom miast.  [str. 18–20]

Na obszarach OW NFZ objętych kontrolą liczba poradni położonych poza 
siedzibami miast powiatowych była niewielka w przeliczeniu na 1000 km2 
i wynosiła od 0,56 w woj. podlaskim do prawie pięciu w woj. podkarpac-
kim. W konsekwencji we wszystkich objętych kontrolą OW NFZ występo-
wały przypadki, że świadczenia ginekologiczno-położnicze udzielane były 
tylko w jednej miejscowości na terenie powiatu. Na obszarach tych jedna 
poradnia przypadała w skrajnych przypadkach nawet na 46 150 kobiet 
w wieku powyżej 18. roku życia (powiat bialski ziemski) i 33 045 w powie-
cie ziemskim chełmskim.  [str. 22]

W sześciu województwach objętych kontrolą9 występowały obszary, na któ-
rych w promieniu co najmniej 20 km nie było zakontraktowanej przez NFZ 
poradni ginekologiczno-położniczej. Najgorsza pod tym względem była sytu-
acja w woj. podlaskim, gdzie na obszarze dziewięciu powiatów (spośród 17 
ogółem) odległość do najbliższej poradni ginekologiczno-położniczej wyno-
siła ponad 20 km, a w skrajnym przypadku była bliska 50 km. W przypadku 
kobiet w ciąży odległość do poradni może być istotną barierą w dotarciu 
na badania. Odmienna sytuacja była w woj. opolskim i łódzkim, na terenie 
których odległość do najbliższej poradni nie przekraczała 20 km.  [str. 23]

W latach 2016–2017 (do 30 września) z ambulatoryjnych świadczeń gine-
kologiczno-położniczych finansowanych przez objęte kontrolą OW NFZ, 
w miastach skorzystało nieco ponad 77% kobiet. Gros z tych pacjentek było 
mieszkankami gmin wiejskich (w woj. podlaskim aż 91,2% pacjentek z gmin 
wiejskich udzielono ambulatoryjnych świadczeń ginekologiczno-położniczych 
w mieście). Jednym z głównych powodów tego stanu może być mała liczba 
poradni położniczo-ginekologicznych w gminach wiejskich.  [str. 23–24]

W 17 skontrolowanych podmiotach leczniczych (63%), zgodnie z umowami 
z NFZ, świadczeń ginekologiczno-położniczych udzielano tylko przez 10 
do 13 godzin tygodniowo. W trzech podmiotach (spośród 27 objętych kon-
trolą) zlecano wykonanie części świadczeń (USG i KTG) u podwykonawców 
zlokalizowanych w znacznej odległości od poradni. W przypadku kobiet 
w ciąży pokonywanie znacznych odległości w celu wykonywania podsta-
wowych badań jest szczególnie uciążliwe.  [str. 31–32]

8 Dane własne NIK oraz dane z „Rocznika Statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej 2016”.
9 Taka sytuacja była w 11 województwach w kraju.
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Wprowadzone przez Polskę – jako jedno z trzech10 państw w Europie 
– standardy opieki okołoporodowej nie były w pełni przestrzegane przez 
personel medyczny skontrolowanych podmiotów leczniczych. Jedynie 22 
pacjentkom (z 1132), których dokumentacja medyczna została przez NIK 
przeanalizowana, wykonano i udokumentowano wykonanie wszystkich 42 
świadczeń zdrowotnych zalecanych standardami opieki okołoporodowej.

W 19 poradniach (70,4% skontrolowanych) żadnej pacjentce nie wyko-
nano kompletu z tych świadczeń, a w trzech kolejnych brak było dowo-
dów potwierdzających ich wykonanie. Według wyjaśnień lekarzy, wyni-
kało to z przeoczenia lub nadmiaru zalecanych świadczeń w stosunku 
do potrzeb wynikających z przebiegu ciąży. Pakiet zalecanych standar-
dami opieki okołoporodowej świadczeń jest niezbędnym minimum, które 
powinno być wykonane podczas ciąży i nie odbiega on od rekomendowa-
nych w innych krajach europejskich.  [str. 35–40, 59–60]

Wpływ na ograniczenia w zlecaniu badań pacjentkom może mieć wyso-
kość stawki za prowadzenie ciąży ustalonej w umowach z NFZ, która nie 
pokrywała kosztów świadczeń wynikających ze standardów opieki oko-
łoporodowej i chęć oszczędzania na wykonywaniu lub zlecaniu świad-
czeń  medycznych. Na przykład cena jednego z leków zalecanych kobietom 
w ciąży wynosiła ok. 400 zł11, podczas gdy NFZ wypłacał podmiotom lecz-
niczym trzy razy więcej, ale za co najmniej osiem wizyt, w trakcie których 
wykonane miały być 42 świadczenia zdrowotne.  [str. 35–40]

W 18 skontrolowanych podmiotach leczniczych prawie połowy pacjen-
tek nie edukowano w zakresie praktycznego i teoretycznego przygotowania 
do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa, chociaż powinno to się 
odbywać podczas każdej wizyty, począwszy od 21. tygodnia ciąży aż do jej 
rozwiązania. Wyniki licznych badań naukowych i publikacji – WHO, UNICEF,  
Amerykańskiej Akademii Pediatrii, towarzystw naukowych – wskazują 
na nadrzędność mleka matki nad sztucznymi mieszankami opartymi 
na mleku krowim. Przyszłe matki powinny mieć zatem takie informacje 
i być odpowiednio przygotowane do karmienia piersią noworodka. [str. 40]

OW NFZ podczas kontroli świadczeniodawców koncentrują się przede 
wszystkim na badaniu prawidłowości rozliczeń finansowych, będących 
podstawą zapłaty za udzielone świadczenia. Tylko cztery OW NFZ objęte 
kontrolą NIK sprawdziły jedynie u 10 świadczeniodawców przestrzega-
nie standardów opieki okołoporodowej i w żadnym – ze skontrolowanych 
przez NIK – podmiotów leczniczych nie było kontroli przeprowadzonej 
przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekolo-
gii. Kontrole NFZ u świadczeniodawców nie były zatem skutecznym narzę-
dziem w egzekwowaniu od nich przestrzegania standardów opieki oko-
łoporodowej. Skala stwierdzonych przez NIK nieprawidłowości wskazuje 
na potrzebę wzmożenia nadzoru NFZ i właściwych konsultantów woje-
wódzkich nad realizacją standardów opieki okołoporodowej.  [str. 27]

10 Standardy wdrożono także w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Dotyczą one wyłącznie porodu, a nie 
przebiegu opieki nad kobietą w ciąży.

11 Wg strony internetowej https://bazalekow.mp.pl/lek/64152,Rhophylac-300-roztwor-do-
wstrzykiwan – od 376 zł do 466 zł.
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Profilaktyka raka szyjki macicy wykonywana była przez podmioty lecznicze 
zarówno w ramach AOS, jak i umów na realizację programów tej profilak-
tyki (etap podstawowy). Dostęp pacjentek zamieszkałych na wsi do badań 
był więc utrudniony w takim samym stopniu, jak dostęp do pozostałych 
świadczeń ginekologiczno-położniczych. We wszystkich poradniach zakon-
traktowanych przez objęte kontrolą OW NFZ, w 2016 r. cytologię wykonało 
od 28 464 kobiet w woj. podkarpackim do 120 956 w woj. wielkopolskim, 
co stanowiło od 5,4% do 13,8% wszystkich mieszkanek tych województw 
w wieku od 25 do 59 lat. Najniższy odsetek cytologii wykonanych miesz-
kankom gmin wiejskich stwierdzono w woj. opolskim (0,4%), zaś najwyż-
szy – 10,6% w woj. podlaskim. Sytuację w tym zakresie mogłyby poprawić 
położne podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), które od 1 stycznia 2014 r. 
mogą samodzielnie wykonywać to badanie. Jednak dotychczas w zasadzie 
nie realizują tych świadczeń – liczba poradni POZ, w których położne wyko-
nują to badanie w ramach umowy z NFZ, wynosi od dwóch w woj. zachod-
niopomorskim do 15 w woj. lubelskim12.  [str. 24–25]

Dużo lepszy był wskaźnik wykonania cytologii wśród kobiet, które zgłosiły 
się do skontrolowanych poradni ginekologiczno-położniczych. W 2016 r. 
z powodów innych niż ciąża przyjęto w nich 23 135 kobiet, co stanowiło 
22,2% mieszkanek gmin powyżej 18. roku życia, w których znajdowały 
się te poradnie. W 16 zoz wszystkim wybranym losowo w toku kontroli 
pacjentkom, które w latach 2016–2017 z innego niż ciąża powodu zgłosiły 
się do kontrolowanych poradni, wykonano badania cytologiczne. W pozo-
stałych 11 poradniach badań tych nie wykonano lub nie udokumento-
wano ich wykonania 131 pacjentkom (9,7% spośród 1.350 wylosowanych 
w skontrolowanych jednostkach). 

Wykonywanie (co najmniej raz na trzy lata – według rozporządzenia 
Ministra Zdrowia w sprawie programów zdrowotnych) badań cytologicz-
nych pacjentkom, które zgłosiły się do poradni również z innych powo-
dów niż ciąża, wskazuje na zasadność szerzenia wśród kobiet informa-
cji o konieczności poddawania temu badaniu, będącym najskuteczniejszą 
metodą wczesnego wykrycia nowotworów szyjki macicy. Jedynie co piąta 
kobieta powyżej 18. roku życia zamieszkała na terenie gmin wiejskich, 
w których zlokalizowano poradnie objęte kontrolą zgłosiła się do gine-
kologa w 2016 r.  [str. 24–25, 45–46]

Dużo lepszy był dostęp do badań w ramach etapu podstawowego programu 
profilaktyki raka piersi. Wprawdzie liczba poradni stacjonarnych wyposa-
żonych w mammografy była ograniczona (poradnie tak wyposażone funk-
cjonowały głównie w dużych ośrodkach miejskich), to mobilne punkty 
badań uzupełniały braki w tym zakresie. W 2016 r. mammobusy stacjono-
wały we wszystkich gminach, ale w pozostałych objętych kontrolą woje-
wództwach nie dotarły do części gmin (od dwóch w woj. łódzkim do 19 
w woj. warmińsko-mazurskim). Na terenie działania objętych kontrolą 
OW NFZ w latach 2016 i 2017 (do 30 września) mammografię wykonano 
– odpowiednio – 610 561 (32% wszystkich mieszkanek tych województw 

12 Dane ze strony internetowej NFZ: http://www.nfz.gov.pl/o-nfz/informator-o-zawartych-
umowach/ wg stanu na 11 kwietnia 2018 r.
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w wieku od 50 do 69 lat) i 501 603 kobietom. Odsetek mieszkanek gmin 
wiejskich w tym wieku, które w 2016 r. wykonały badanie, był znacznie 
mniejszy i kształtował się na poziomie od 4,9% w woj. podlaskim do 9,8% 
w woj. podkarpackim13.  [str. 25–26]

Z kolei przesiewowe badanie gruczołów sutkowych wszystkim wyloso-
wanym pacjentkom wykonano w ośmiu skontrolowanych poradniach 
ginekologiczno-położniczych (400 kobiet). W pozostałych 19 badań tych 
nie wykonano lub nie udokumentowano wykonania ich 497 pacjentkom 
(52,3% poddanych analizie), chociaż jest to jeden z podstawowych elemen-
tów badania ginekologicznego.  [str. 44–46]

Powszechnie występującą nieprawidłowością w podmiotach leczniczych 
był brak w dokumentacji medycznej dowodów wykonania świadczeń. 
Personel medyczny wyjaśniał, że zalecane świadczenie było udzielone, 
czego jednak – z powodu np. braku czasu i/lub przeoczenia – nie odno-
towano w dokumentacji. Najczęściej nie odnotowywano wykonania kon-
troli stanu zdrowia jamy ustnej (w 38,8% wylosowanej do analizy doku-
mentacji), propagowania zdrowego stylu życia (36,4%), dokonania oceny 
ryzyka ciążowego (11,9%), przeprowadzenia badania czystości pochwy 
(7,5%) i badania HIV (4,1%). Niedokumentowanie wykonania świadczeń 
jest naruszeniem § 41 ust. 4 pkt 4, 6 i 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumen-
tacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania14.  [str. 40–41]

Obowiązujące obecnie przepisy nie definiują rozwiązań gwarantujących 
zapewnienie pacjentkom prawa do intymności i godności w gabinetach 
badań. Gabinety ginekologiczne w sześciu (z 27 skontrolowanych) pod-
miotach leczniczych (22,2%) zorganizowano w sposób niezapewniający 
pacjentkom poszanowania prawa do intymności i godności podczas udzie-
lania świadczeń, wynikających z art. 20 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pra-
wach pacjenta oraz art. 36 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach leka-
rza i lekarza dentysty15, a także z ust. 2 pkt 3 części V standardów opieki 
okołoporodowej. Miejsca udzielania świadczeń nie były bowiem należy-
cie zasłonięte przed osobami postronnymi w przypadku otwarcia drzwi 
do gabinetu. Powszechność nieprawidłowości stwierdzanych w tym obsza-
rze, daje podstawę do stwierdzenia, że nadal jest aktualny wniosek NIK, 
skierowany po kontroli Opieka okołoporodowa na oddziałach położniczych 
(P/15/065), o wprowadzenie w rozporządzeniu z dnia 26 czerwca 2012 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomiesz-
czenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, uregulo-
wań gwarantujących zapewnienie pacjentkom prawa do intymności i god-
ności na oddziałach położniczych i w gabinetach badań.  [str. 41–43]

Naruszeniem praw pacjenta było także niewykonywanie zalecanych świad-
czeń zdrowotnych. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiada-
jących wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej (art. 6 ust. 1 ustawy o pra-
wach pacjenta) oraz udzielanych z należytą starannością (art. 8).  [str. 35–40]

13 Odsetek liczony do całej populacji kobiet w wieku 50–69 lat.
14 Dz. U. poz. 2069.
15 Dz. U. z 2017 r. poz. 125, ze zm.
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Pacjentki poradni ginekologiczno-położniczych w przypadkach pilnych 
były przyjmowane przez lekarza w dniu zgłoszenia do poradni. Nieco tylko 
gorzej przedstawiała się sytuacja kobiet w stanie stabilnym – średni czas 
oczekiwania wynosił od siedmiu dni w woj. podlaskim do 40 dni w woj. 
podkarpackim.  [str. 27–28]

Nakłady na ambulatoryjne świadczenia ginekologiczno-położni-
cze co roku maleją. W objętych kontrolą OW NFZ wartość zrealizowa-
nych w 2016 r. ambulatoryjnych świadczeń ginekologiczno-położni-
czych wyniosła 236 834,1 tys. zł i była niższa od wykonanych w 2012 r. 
o 3% (244 102,7 tys. zł). W 2016 r. nieznacznie niższe niż rok wcześniej 
były również nakłady w przeliczeniu na kobiety powyżej 18. roku życia. 
Wyniosły one przeciętnie 36,25 zł, podczas gdy rok wcześniej 36,29 zł 
i zmniejszyły się w siedmiu z 16 województw. Wystąpiło duże zróżni-
cowanie nakładów pomiędzy województwami. Najniższe na potencjalną 
pacjentkę były w woj. łódzkim – 24,73 zł, a najwyższe w woj. wielkopol-
skim – 43,32 zł, tj. o 75% więcej.  [str. 28–29]

W 2016 r. w 363 podmiotach leczniczych przekroczono limity określone 
w umowach łącznie o 7351,8 tys. zł (tzw. „nadwykonania”). NFZ opła-
cił z tego 5710,6 tys. zł, a roszczeń do pozostałych 1641,2 tys. zł świad-
czeniodawcy się zrzekli, co było warunkiem otrzymania chociaż części 
zapłaty.  [str. 29]

We wszystkich skontrolowanych zakładach opieki zdrowotnej zapew-
niono udzielanie świadczeń przez personel posiadający wymagane kwali-
fikacje. Tylko w jednym z nich brakowało ultrasonografu i kardiotokografu, 
a w dwóch kolejnych wykazanej w umowie z NFZ możliwości wykonania 
kardiotokografii (KTG). W dwóch innych placówkach czas pracy poradni 
nie był zgodny z harmonogramem określonym w umowie z NFZ.  [str. 32]

W czterech podmiotach leczniczych nie przestrzegano zalecanej przez 
producentów częstotliwości przeglądów technicznych aparatury medycz-
nej, co mogło mieć wpływ na bezpieczeństwo pacjentek i dokładność 
badań.  [str. 30–31]

Uczestnicy panelu ekspertów zorganizowanego przez NIK przedstawili 
problemy związane z dostępem na terenach wiejskich do ambulatoryjnych 
świadczeń ginekologiczno-położniczych oraz do świadczeń w ramach pro-
filaktycznych programów zdrowotnych raka szyjki macicy i raka piersi oraz 
wnioski sprzyjające poprawie tego stanu. Wynikające z panelu konkluzje 
zawarto w załączniku 6.5. do informacji.  [str. 59–60]

Czas oczekiwania 
na świadczenia 
położniczo- 
-ginekologiczne

Finansowanie świadczeń 
ginekologicznych

Przygotowanie poradni 
do udzielania świadczeń 
zdrowotnych 

Pokontrolny panel 
ekspertów  
z 20 lutego 2018 r.
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 1. Wprowadzenie w rozporządzeniu z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, uregulowań 
gwarantujących zapewnienie pacjentkom prawa do intymności i godno-
ści w gabinetach badań.

2. Wykorzystywanie różnych, adekwatnych do grup wiekowych kanałów 
informacyjnych, w tym mediów społecznościowych, do prowadzenia 
kampanii propagujących profilaktyczne badania ginekologiczne, jako 
najskuteczniejszej metody wczesnego wykrywania raka szyjki macicy 
i raka piersi.

3. Przeprowadzenie kampanii informującej kobiety o należnych im świad-
czeniach wynikających ze standardów opieki okołoporodowej.

4. Doprowadzenie przy udziale Agencji Oceny Technologii Medycznych 
i Taryfikacji, do ustalenia taryfy za świadczenia położniczo-ginekolo-
giczne adekwatnej do ich zakresu przewidzianego w standardach opieki 
okołoporodowej. 

1. Kontraktowanie ambulatoryjnych świadczeń ginekologiczno-położni-
czych na terenach wiejskich dla obszaru mniejszego niż powiat.

1. Przeprowadzanie kontroli wykonywania przez podmioty świadczeń 
zdrowotnych zalecanych standardami opieki okołoporodowej.

1. Egzekwowanie od personelu medycznego wykonywania świadczeń zale-
canych standardami opieki okołoporodowej oraz właściwego prowadze-
nia dokumentacji medycznej.

2. Zapewnienie warunków do godnego i intymnego udzielania świadczeń 
zdrowotnych.

Dyrektorzy OW NFZ

Dyrektorzy OW 
NFZ oraz konsultanci 

wojewódzcy  
w dziedzinie ginekologii 

i położnictwa

Kierownicy podmiotów 
leczniczych

Minister Zdrowia
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5.1. Oddziały wojewódzkie NFZ
Rozpoznanie potrzeb w zakresie ambulatoryjnych świadczeń gine-
kologiczno-położniczych oraz programów zdrowotnych profilaktyki 
raka szyjki macicy i raka piersi oraz ich uwzględnianie przy określa-
niu obszarów kontraktowania świadczeń zdrowotnych

Skontrolowane OW NFZ rozpoznały potrzeby w zakresie ambulatoryjnych 
świadczeń ginekologiczno-położniczych oraz programów zdrowotnych. 
Postępowania główne na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń ginekolo-
giczno-położniczych wraz z zakresem skojarzonym – pobranie materiału 
z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego – we wszyst-
kich skontrolowanych OW NFZ miały miejsce w latach 2010–2011 (po tym 
terminie prowadzono ewentualne postępowania uzupełniające). Umowy 
z podmiotami leczniczymi wyłonionymi w postępowaniach konkursowych 
zawierane były na trzy lata, po czym kolejnymi aneksami okres ich obowią-
zywania był przedłużany – obecnie do końca I połowy 2018 r. 

Skontrolowane OW NFZ ogłaszały postępowania konkursowe wskazując 
obszar, na którym realizowane mają być zamawiane świadczenia medyczne, 
w oparciu o rozpoznane potrzeby i możliwości potencjalnych świadczenio-
dawców. Dokumentem podsumowującym rozpoznanie potrzeb zdrowot-
nych mieszkańców województw były coroczne plany zakupu świadczeń. 
Plany opracowywano na podstawie danych epidemiologicznych z Głów-
nego Urzędu Statystycznego, opracowań i analiz z innych urzędów oraz 
danych OW NFZ, w tym analizę: korzystania ze świadczeń opieki zdrowot-
nej w latach poprzednich, wydatków na finansowanie świadczeń i informa-
cji przekazywanych przez świadczeniodawców z uwzględnieniem nowych 
podmiotów gotowych do realizacji świadczeń w ramach NFZ.

W oparciu o takie dane OW NFZ ogłosiły postępowania, zakreślając obszary 
kontraktowania do:
 � powiatu (Podlaski OW NFZ),
 � powiatu lub grupy powiatów (Lubelski i Opolski OW NFZ),
 � gmin i grup gmin (Warmińsko-Mazurski i Zachodniopomorski OW NFZ),
 � powiatu, gmin, miast (Łódzki, Wielkopolski i Podkarpacki OW NFZ).

Zasadnicze znaczenie przy ustalaniu obszarów kontraktowania miały 
informacje o podmiotach leczniczych dotychczas udzielających świad-
czeń na podstawie umów zawartych z OW NFZ. Dane o liczbie udzielonych 
świadczeń w okresach wcześniejszych miały znaczenie przy określaniu 
wartości umów na nowy okres kontraktowania.

Obszary kontraktowania profilaktycznych programów zdrowotnych raka 
piersi (etap podstawowy i diagnostyki pogłębionej) oraz raka szyjki macicy 
(etap diagnostyczny i diagnostyki pogłębionej), z uwagi na niewielką liczbę 
podmiotów mogących udzielać tych świadczeń (wymagane wysokie kwali-
fikacje personelu i kosztowne wyposażenie), wyznaczano na województwo 
lub powiat i grupę powiatów.

Etap diagnostyczny prowadzony jest w wyspecjalizowanych placówkach posia-
dających laboratoria diagnostyczne (wpisane do ewidencji prowadzonej przez 
Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych) lub zakład patomorfologii, wypo-

AOS i pobranie 
materiału z szyjki macicy 
do przesiewowego 
badania cytologicznego
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sażony w pracownię cytologiczną z mikroskopem wysokiej jakości. Wymagany 
jest lekarz specjalista patomorfologii lub anatomii patologicznej oraz diagności 
laboratoryjni posiadający tytuł specjalisty cytomorfologii medycznej lub odpo-
wiednie doświadczenie w wykonywaniu badań cytologicznych. Etap pogłębio-
nej diagnostyki dotyczy pacjentek, u których w poprzednich etapach stwier-
dzono zmiany i zachodzi prawdopodobieństwo zachorowania na raka szyjki 
macicy. Wymagana jest również możliwość pobierania wycinków i badania 
histopatologicznego.
Warunkiem realizacji etapu podstawowego programu profilaktyki raka piersi 
jest m.in. posiadanie mammografu oraz zatrudnianie co najmniej dwóch leka-
rzy radiologów z doświadczeniem w dokonywaniu oceny mammografii skry-
ningowej.

W województwach objętych kontrolą, w 2016 r. ambulatoryjnych świad-
czeń ginekologiczno-położniczych udzielano w 1204 poradniach, z których 
199 (17,5%) znajdowało się w gminach wiejskich, a 645 (53,6%) w gmi-
nach miejskich. Na koniec września 2017 r. liczba poradni, w których udzie-
lano takich świadczeń zmniejszyła się do 1170, w tym 181 (15,5%) zlokali-
zowanych w gminach wiejskich, a 632 (54%) w gminach miejskich. 

W województwach objętych kontrolą NIK, w 2016 r. funkcjonowało od 72 
poradni ginekologiczno-położniczych w woj. podlaskim i 74 w woj. opolskim 
(w 2017 r. odpowiednio 67 i 72 poradnie) do 300 w woj. wielkopolskim  
i 185 w woj. łódzkim.

Wykres nr 1 
Liczba poradni ginekologiczno-położniczych w 2016 r.

16 
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Liczba poradni

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych uzyskanych podczas kontroli w OW NFZ.

Liczba poradni w gminach wiejskich wynosiła od sześciu w woj. podlaskim 
(8,3% ogółu takich poradni w województwie) i siedmiu w woj. opolskim 
(9,5%) do 41 w woj. łódzkim (22,2%) i 50 w woj. podkarpackim (28,7%). 

Dysproporcje w rozmieszczeniu poradni ginekologiczno-położniczych 
są szczególnie widoczne w zestawieniu z liczbą mieszkanek i urodzeń 
dzieci. Mieszkanki wsi w wieku co najmniej 18 lat, w 2016 r. stanowiły 
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38% Polek w tej grupie wiekowej. Urodziły one 41% wszystkich dzieci. 
W województwach objętych kontrolami NIK mieszkanki wsi stanowiły 
od 29% w woj. zachodniopomorskim do 57% w woj. podkarpackim. Miesz-
kanki terenów wiejskich z tych województw urodziły od 34% dzieci w woj. 
zachodniopomorskim do 60% w woj. podkarpackim. Pomimo to poradnie 
w gminach wiejskich stanowiły jedynie od 8% wszystkich poradni gine-
kologiczno-położniczych (woj. podlaskie) do 29% w woj. podkarpackim. 
W gminach miejskich znajdowało się zaś od 35% (woj. opolskie) do 82% 
(woj. podlaskie) takich poradni. Szczegóły przedstawiono w poniższej info-
grafice oraz w pkt. 6.5. informacji.

Infografika nr 2 
Kobiety mieszkające na wsi i noworodki pochodzące ze wsi w 2016 r. a udział poradni 
zlokalizowanych na wsi

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych GUS oraz kontroli w OW NFZ.
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Zróżnicowany był dostęp do poradni ginekologiczno-położniczych w gmi-
nach miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich na obszarze województw 
objętych kontrolą. Średnio w 2016 r. na jedną poradnię ulokowaną w mie-
ście przypadały 4432 potencjalne pacjentki16, w gminie miejsko-wiejskiej 
– 5039, a w gminie wiejskiej – 9959 kobiet. Pomiędzy województwami róż-
nice były znacznie większe. Na jedną poradnię w gminie wiejskiej przypa-
dało od 7337 kobiet w woj. zachodniopomorskim i 7428 w woj. łódzkim, 
aż do 27 743 kobiet w woj. lubelskim i 23 942 w woj. podlaskim. Na jedną 
poradnię znajdującą się w mieście przypadało zaś 4454 kobiet w woj. pod-
laskim i 5075 w woj. lubelskim. 

Infografika nr 3 
Liczba pacjentek przypadających na poradnię w województwach objętych kontrolą

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych GUS oraz kontroli w OW NFZ.

W 2017 r. dostęp mieszkanek wsi do poradni położniczo-ginekologicznych 
uległ dalszemu pogorszeniu. O 18 (o 9%) zmniejszyła się bowiem liczba 
poradni w gminach wiejskich w siedmiu województwach (nie zmieniła 
się jedynie w woj. opolskim). Na przykład, w woj. podlaskim liczba miejsc 
udzielania świadczeń położniczo-ginekologicznych w gminach wiejskich 
zmniejszyła z sześciu do czterech, w woj. lubelskim z 15 do 13, w woj. wiel-
kopolskim z 44 do 39, a w woj. łódzkim z 41 do 36. Powodem zmniejszenia 
liczby poradni było wypowiedzenie umów przez podmioty lecznicze lub 
przez OW NFZ.

16 Do wyliczeń przyjęto liczbę kobiet w wieku 18 lat i więcej zamieszkałych w miastach i wsiach 
wg danych GUS.



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

21

Tak duża dysproporcja pomiędzy liczbą kobiet na jedną poradnię położ-
niczo-ginekologiczną w gminach wiejskich i miejskich świadczy o nieza-
gwarantowaniu przez NFZ warunków do realizacji konstytucyjnej zasady 
równego dostępu obywateli do świadczeń zdrowotnych finansowanych 
ze środków publicznych.

Charakterystyczne jest, że w województwach o małej liczbie poradni wiej-
skich w 2016 r. odnotowano największy wskaźnik zgonów okołoporodo-
wych – 33,64/100 tys. urodzeń w woj. opolskim i 23,28/100 tys. urodzeń 
w woj. podlaskim. Zdecydowanie lepiej w tym zakresie przedstawiała 
się sytuacja w województwach o większej liczbie poradni – 5,41 zgonów 
na 100 tys. urodzeń, a w woj. wielkopolskim – 3,36 na100 tys. urodzeń.

Wykres nr 2 
Liczba zgonów okołoporodowych na jedną poradnię wiejską

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych GUS oraz kontroli w OW NFZ.

Mała liczba zakontraktowanych poradni w gminach wiejskich w niektórych 
z województw była przez NFZ uzasadniana brakiem chętnych do udziela-
nia świadczeń na tych terenach. Jednakże na przykład w 2017 r. na obsza-
rze woj. podlaskiego zarejestrowanych było 79 poradni (praktyk) o profilu 
ginekologiczno-położniczym17, natomiast kontrakty z OW NFZ zawarło 67 
z nich. NIK zauważa też, że ogłaszanie postępowań konkursowych – nawet 
w sytuacji, gdy OW NFZ ma informację o braku potencjalnych świadczenio-
dawców na danym obszarze – mogłoby być wskazówką, że jest zapotrzebo-
wanie na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń ginekologiczno-położni-
czych i bodźcem do ubiegania się o kontrakt z NFZ lub do zakładania takich 
poradni (zwłaszcza, że wymogi dotyczące wyposażenia poradni, personelu 
nie są szczególnie duże – więcej na ten temat w pkt. 5.2.). 

W ocenie NIK, stanem pożądanym, zapewniającym wystarczający dostęp 
do świadczeń ginekologiczno-położniczych byłoby finansowanie ze środ-
ków publicznych świadczeń udzielanych w co najmniej dwóch miejscowo-
ściach na obszarze powiatu. W 2017 r. w żadnym z województw nie zapew-
niono takiego stanu.

17 Rejestr prowadzony przez Wojewodę Podlaskiego: https://rpwdl.csioz.gov.pl/RPM/Search.
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We wszystkich objętych kontrolą OW NFZ występowały przypadki udzie-
lania świadczeń ginekologiczno-położniczych tylko w jednej miejscowości 
na terenie powiatu. W woj. lubelskim było osiem takich powiatów, w tym 
w pięciu była tylko jedna poradnia18, w woj. podlaskim było pięć powia-
tów, z których na terenie trzech było po jednej poradni19. Na obszarach 
tych jedna poradnia przypadała w skrajnych przypadkach nawet na 46 150 
kobiet w wieku powyżej 18. roku życia (powiat bialski ziemski) i 33 045 
w powiecie ziemskim chełmskim.

W dwóch powiatach (łomżyńskim i skierniewickim, zamieszkałych odpo-
wiednio przez 41 605 i 15 726 kobiet powyżej 18. roku życia) z woje-
wództw objętych kontrolą NIK, z powodu braku świadczeniodawców NFZ 
nie zakontraktował poradni położniczo-ginekologicznej.

We wszystkich objętych kontrolą NIK województwach były gminy, w któ-
rych NFZ nie zakontraktował poradni ginekologiczno-położniczych. Naj-
gorsza pod tym względem była sytuacja w woj. lubelskim, w którym w 135 
ze 167 gmin (80,8%) nie było takiej poradni oraz w woj. podlaskim, w któ-
rym poradni nie było w 93 ze 118 gmin (78,8%).

Spośród ośmiu województw objętych kontrolą, w sześciu występowały 
obszary, w których w promieniu co najmniej 20 km nie było zakontrak-
towanej przez NFZ poradni ginekologiczno-położniczej. NIK zauważa, że 
znaczna odległość do poradni położniczo-ginekologicznych jest istotnym 
utrudnieniem dla kobiet w ciąży.

W woj. podlaskim na obszarze dziewięciu (spośród 17) powiatów odległość 
do najbliższej poradni ginekologiczno-położniczej wynosiła ponad 20 km, 
a w skrajnych przypadkach była bliska 50 km20. Na terenie działania pozosta-
łych pięciu OW NFZ odległość z niektórych gmin do poradni wynosiła powyżej 
20 km, ale nie była tak duża jak w woj. podlaskim. 
Według danych z Centrali NFZ, w pięciu województwach, spośród ośmiu nie-
objętych kontrolą NIK, były gminy, z których odległość do najbliższej poradni 
ginekologiczno-położniczej przekraczała 20 km.

Znacznie lepszy dostęp do świadczeń ginekologiczno-położniczych i etapu 
podstawowego programu profilaktyki raka szyjki macicy był w woj. łódz-
kim i opolskim, gdzie sieć poradni była w miarę gęsta. 

18 Powiaty: bialski (ziemski), chełmski (ziemski), janowski, parczewski, radzyński.
19 Powiaty: hajnowski, sejneński i siemiatycki.
20  Mieszkanki z przygranicznej miejscowości Bobrowniki do Sokółki miały 46,3 km drogami 

lokalnymi, a do Białegostoku 53,8 km. Z Michałowa do Białegostoku było 35,2 km, a do Hajnówki 
47,6 km – obliczone za pomocą strony internetowej https://mapa.pf.pl/
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Mapa nr 1 
Liczba poradni na 1000 km 2 w województach objętych kontrolą (z wyłączeniem 
powierzchni miast będących siedzibą powiatu)

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych GUS oraz kontroli w OW NFZ.

Uzupełnieniem dostępności do świadczeń ginekologiczno-położniczych 
mogą być gabinety położnych, które prowadzą działalność w ramach 
POZ. Na przykład, w woj. podlaskim, w którym liczba poradni położniczo-
-ginekologicznych była najmniejsza spośród województw objętych kon-
trolą, na koniec 2017 r. NFZ miał podpisane umowy z 239 podmiotami 
na udzielanie świadczeń położnej POZ. Stosunkowo dużo – w porównaniu 
z poradniami położniczo-ginekologicznymi – bo 64 gabinety znajdowały się 
na wsi. W latach 2016–2017 żadna z położnych POZ posiadających kontrakt 
z NFZ, nie sprawowała opieki nad kobietą ciężarną21. Jak wynika z panelu 
ekspertów zorganizowanego w NIK, było to spowodowane niskimi staw-
kami za to świadczenie płaconymi przez NFZ (więcej w załączniku nr 6.5. 
do informacji).

W 2016 r. ze świadczeń ginekologiczno-położniczych w poradniach zakon-
traktowanych przez objęte kontrolą OW NFZ skorzystało 1348,6 tys. 
pacjentek, w tym aż 1041,4 tys. z poradni znajdujących się w miastach 
(77,2%). Podobnie było w trzech pierwszych kwartałach 2017 r., w których 
z 1074,4 tys. pacjentek, 830,7 tys. (77,3%) wybrało poradnię w mieście. 

Spośród 28,4 tys. pacjentek z gmin wiejskich województwa podlaskiego, 
aż 25,9 tys. (91,2%) skorzystało z poradni w mieście. W woj. opolskim 3034 
kobiet spośród 3559 było pacjentkami poradni miejskich (85,2%), a w woj. 
lubelskim –78,2%.

21 Położna może prowadzić ciążę i realizować świadczenia przewidziane w standardach opieki 
okołoporodowej z wyjątkiem wykonywania badań USG, które musi zlecać lekarzowi.

Pacjentki z terenów 
wiejskich korzystają 
z poradni ulokowanych 
w miastach 
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Jednym z istotnych powodów korzystania przez kobiety zamieszkałe 
na terenach wiejskich z poradni znajdujących się w miastach może być 
ograniczony dostęp do poradni położniczo-ginekologicznych w pobliżu 
miejsca zamieszkania.

Infografika nr 4 
Korzystanie przez kobiety mieszkające w gminie wiejskiej z gabinetu lekarza ginekologa 
w mieście

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie kontroli w OW NFZ.

Dostęp mieszkanek wsi do etapu podstawowego programu profilaktyki raka 
szyjki macicy był analogiczny, jak do świadczeń ginekologiczno-położniczych. 
Pobranie materiału do badania cytologicznego odbywa się bowiem przede 
wszystkim w gabinetach ginekologiczno-położniczych22. Od 1 stycznia 2014 r. 
pobranie materiału do badania cytologicznego – na mocy rozporządzenia 
Ministra Zdrowia w sprawie programów zdrowotnych – może być wyko-
nane przez położną POZ. Jednak niewiele z nich – z powodu niskiej opłacal-
ności – udziela tych świadczeń. Liczba poradni POZ, w których położne mogą 
pobierać cytologię na podstawie umów zawartych z NFZ, wynosiła od dwóch 
w woj. zachodniopomorskim (na 240 poradni, w których NFZ zakontrakto-
wał świadczenia położnych) do 15 w woj. lubelskim (na 469 takich poradni). 
Spośród 53 poradni, w których NFZ zakontraktował świadczenia położnych 
w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy (dotyczy województw 
objętych kontrolą NIK), tylko 14 znajdowało się na wsi.

W poradniach zakontraktowanych przez objęte kontrolą OW NFZ, w 2016 r. 
cytologię wykonało od 28 464 kobiet w woj. podkarpackim do 120 956 
w woj. wielkopolskim, co stanowiło od 5,4% do 13,8% mieszkanek tych 
województw w wieku 25–59 lat23. Odsetek mieszkanek z gmin wiejskich, 
które wykonały cytologię, wynosił od 0,4% w woj. opolskim do 10,6% 
w woj. podlaskim (odpowiednio 4,1% i 13,3% mieszkanek gmin miejskich 
w tych województwach).

22 Dane ze strony internetowej NFZ: http://www.nfz.gov.pl/o-nfz/informator-o-zawartych-
umowach/ wg stanu na 11 kwietnia 2018 r.

23 Wiek określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie programów zdrowotnych.
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Infografika nr 5 
Udział populacji pacjentek w wieku 25–59 lat, którym w 2016 r. wykonano cytologię

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie danych z kontroli w OW NFZ.

NIK nie ma uwag do dostępu pacjentek do etapu diagnostycznego raka 
szyjki macicy i etapu pogłębionej diagnostyki, które są realizowane w przy-
padku podejrzenia choroby w wyspecjalizowanych placówkach zlokalizo-
wanych w dużych ośrodkach miejskich. W ramach etapu diagnostycznego 
w 2016 r. badaniu poddało się od 5276 kobiet w woj. lubelskim do 19 474 
w woj. podlaskim. Badaniami w ramach diagnostyki pogłębionej objęto 
od 12 kobiet w woj. podlaskim do 39 w woj. opolskim. Etap diagnostyczny 
raka szyjki macicy realizowany był w 26 wyspecjalizowanych placów-
kach w województwach objętych kontrolą. W 2016 r. ich liczba wynosiła 
od dwóch (łódzkie, opolskie, zachodniopomorskie) do siedmiu w woj. war-
mińsko-mazurskim. Poradnie zlokalizowane były w nielicznych miejsco-
wościach na terenie województw: od jednej w woj. łódzkim do czterech 
w warmińsko-mazurskim. Więcej (36 w 2016 r.) było poradni realizujących 
etap diagnostyki pogłębionej raka szyjki macicy. Tylko jedna znajdowała się 
w województwie łódzkim (w 2017 r. były już cztery poradnie), a w lubel-
skim było ich 10. 

W ocenie NIK w województwach objętych kontrolą na ogół właściwie 
był zapewniony dostęp do etapu podstawowego programu profilaktyki 
raka piersi. Na terenie województw objętych kontrolą, w 2016 r. było 115 
poradni stacjonarnych wyposażonych w mammografy, a w 2017 r. – 127. 
Najmniej było ich w woj. podlaskim – odpowiednio pięć i siedem (kolejno 
w dwóch i czterech miejscowościach), a najwięcej (po 25) w woj. wielko-
polskim i łódzkim. Uzupełnieniem pracowni stacjonarnych były mobilne 
punkty badań. Jednak w 2016 r. tylko w woj. lubelskim mammobusy cza-
sowo stacjonowały we wszystkich gminach. W pozostałych objętych kon-
trolą województwach mammobusy dotarły tylko do części gmin.
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W 2016 r. w mammobusach w woj. podlaskim wykonano badania w 104 (spo-
śród 118) gminach województwa podlaskiego. Nie wykonywano ich w 14 gmi-
nach wiejskich i miejsko-wiejskich: Czyżew, Dziadkowice, Grodzisk, Jeleniewo, 
Knyszyn, Mielnik, Milejczyce, Nowe Piekuty, Orla, Perlejewo, Poświętne, Puńsk, 
Rudka, Turośń Kościelna. W I połowie 2017 r. nie wykonano ich nadal w gmi-
nach: Dziadkowice, Jeleniewo, Mielnik, Milejczyce, Orla i Perlejewo.

W woj. warmińsko-mazurskim mammobusy nie dotarły do 19 ze 116 gmin, 
w woj. zachodniopomorskim – do 14 ze 114, w woj. opolskim – do 11 z 71, 
w woj. podkarpackim – do 10 ze 160, a w woj. łódzkim do dwóch ze 177 gmin.

W latach 2016 i 2017 (do 30 września) na terenie działania OW NFZ obję-
tych kontrolą, z etapu podstawowego profilaktyki raka piersi skorzystało 
– odpowiednio w tych okresach – 610 561 i 501 603 kobiet, z których 
112 269 (18,4%) i 86 229 (17,2%) mieszkało w gminach wiejskich. Naj-
większy odsetek pacjentek kwalifikujących się do programu profilaktyki 
raka piersi i przebadanych w ramach jego pierwszego etapu, był w woje-
wództwie wielkopolskim, najmniejszy w opolskim. 

Infografika nr 6 
Udział populacji pacjentek w wieku 50–69 lat zbadanych w 2016 r. w pierwszym etapie 
diagnostyki raka piersi w kontrolowanych województwach

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych z kontroli w OW NFZ.

Pogłębioną diagnostykę raka piersi w 2016 r. wykonano 7802 kobietom, 
w 66 poradniach zlokalizowanych w 40 miejscowościach (od czterech 
poradni w woj. łódzkim do 15 w woj. wielkopolskim). Badaniami objęto 
od 1203 kobiet w woj. podlaskim do 5276 w woj. lubelskim. W 2017 r. 
udzielono takich świadczeń 5419 kobietom, w 64 poradniach (od czterech 
poradni w woj. łódzkim i zachodniopomorskim do 15 w woj. wielkopol-
skim).



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

27

Jednym z uprawnień OW NFZ, wynikającym z art. 64 ust. 1 ustawy o świad-
czeniach opieki zdrowotnej, jest możliwość przeprowadzania kontroli w pod-
miotach, z którymi zawarto umowy na udzielanie takich świadczeń. Przed-
miotem kontroli może być m.in. udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej pod 
względem zgodności z wymaganiami określonymi w umowie z NFZ oraz 
prawidłowość prowadzenia dokumentacji medycznej dotyczącej świadczeń 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wszystkie skon-
trolowane OW NFZ w latach 2016–2017 (do zakończenia przez NIK czyn-
ności kontrolnych) przeprowadzały kontrole w poradniach ginekologiczno-
-położniczych. Jednak tylko cztery24 OW NFZ, jedynie w 10 z 602 poradni 
ginekologiczno-położniczych sprawdziły zgodność udzielanych świadczeń 
zdrowotnych ze standardami opieki okołoporodowej.

Kontrole przeprowadzone przez Wielkopolski i Zachodniopomorski OW NFZ 
w czterech zoz wykazały m.in. brak kompleksowości świadczeń udzielanych 
pacjentkom w ciąży (ustalenia te były więc zbieżne z nieprawidłowościami 
stwierdzonymi przez NIK, które przedstawiono w pkt. 5.2.2.). Podlaski OW 
NFZ w czterech podmiotach leczniczych zarzucił tylko brak wpisów potwier-
dzających realizację świadczeń profilaktycznych i działań w zakresie promo-
cji zdrowia, propagowania zdrowego stylu życia, praktycznego i teoretycznego 
przygotowania do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa oraz planu 
opieki przedporodowej i planu porodu. Opolski OW NFZ podczas kontroli jed-
nego ze świadczeniodawców stwierdził nieodnotowywanie w dokumentacji 
medycznej faktu skierowania pacjentek do kontroli stomatologicznej i informa-
cji o wykonaniu badań w kierunku HIV, a także niezałączanie do dokumentacji 
medycznej planów opieki przedporodowej i planów porodu.

NIK wystąpiła do wszystkich konsultantów wojewódzkich w dziedzinie 
ginekologii i położnictwa z prośbą o informację o dostępności do ambula-
toryjnych świadczeń ginekologiczno-położniczych. W ocenie 12 konsultan-
tów, NFZ właściwie zapewniał dostępność do tych świadczeń (opinia taka 
wynikała na ogół z braku skarg dotyczących dostępu do poradni ginekolo-
gicznych). Pozostali konsultanci wojewódzcy poinformowali NIK, że w ich 
ocenie należałoby zwiększyć dostępność poprzez:
 � utworzenie w każdej gminie poradni ginekologiczno-położniczej działa-

jącej co najmniej raz w tygodniu (mazowiecki konsultant wojewódzki),
 � zwiększenie liczby umów na działalność ginekologiczno-położniczą 

zawartych przez NFZ (lubuski i lubelski konsultanci wojewódzcy),
 � wprowadzenie przez NFZ zasady, że świadczenia związane z prowadze-

niem ciąży nie są limitowane (pomorski konsultant wojewódzki).

Według skontrolowanych OW NFZ, w ambulatoryjnej opiece ginekolo-
giczno-położniczej nie było kolejek w przypadkach pilnych – pacjentki 
przyjmowano w dniu zgłoszenia się do poradni. Z kolei większość pacjen-
tek w stanach stabilnych, zapisywano na listy oczekujących.

W 2016 r. w woj. lubelskim na bieżąco pacjentki przyjmowano w sześciu powia-
tach, a w pozostałych 18 czas oczekiwania wynosił maks. 12 dni. W wojewódz-

24  Pozostałe cztery oddziały w 13 zoz (spośród 702 zlokalizowanych na ich terenie) skontrolowały 
głównie prawidłowość rozliczeń.
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Konsultanci wojewódzcy 
w dziedzinie położnictwa 
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Kolejki do lekarza
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twie warmińsko-mazurskim tylko w 12 powiatach (spośród 21), w których 
były poradnie wiejskie, były kolejki, a czas oczekiwania wynosił do sześciu dni. 
Wg wyjaśnień lekarzy, powodem oczekiwania na wizytę był krótki czas działania 
poradni (często 10–13 godzin tygodniowo) i chęć bycia przyjętą przez lekarza 
wybranego przez pacjentkę.

W kontrolowanych przez NIK placówkach wystąpiły pojedyncze przypadki, 
w których pacjentki na wizytę w poradni ginekologiczno-położniczej ocze-
kiwały ponad jeden miesiąc.

Z informacji uzyskanych z Centrali NFZ wynika, że nakłady na ambulatoryjne 
świadczenia ginekologiczno-położnicze nieznacznie zmalały – z 600,9 mln zł 
w 2014 r. do 598 mln zł w 2016 r.25 (o 0,48%). W przeliczeniu na jedną sta-
tystyczną pacjentkę pow. 18. roku życia dało to kwotę od 36,46 zł w 2014 r. 
do 36,28 zł w 2016 r. Jednak w poszczególnych województwach rozpiętość tych 
nakładów na jedną kobietę była znaczna. Najniższe w 2016 r. były w woj. łódz-
kim – 24,73 zł, a najwyższe w woj. wielkopolskim – 43,32 zł, tj. o 75% więcej. 

Infografika nr 7 
Średnie nakłady NFZ na jedną pacjentkę powyżej 18. roku życia w poradni ginekologiczno-
położniczej w latach 2014–2016

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez NFZ.

25 Z danych NFZ przekazanych NIK w sierpniu 2017 r. wynika, że na 2017 r. zakontraktowano 
świadczenia w wysokości 453,8 mln zł, bowiem planowano przeprowadzenie nowych 
postępowań konkursowych. Było to związane z planowaną (i wdrożoną) w 2017 r. tzw. „siecią 
szpitali” i zmianą zasad finansowania świadczeń.

Nakłady na świadczenia 
ginekologiczno- 

-położnicze

W poradniach 
zapewniono wymagany 
personel medyczny
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W objętych kontrolą OW NFZ wartość zrealizowanych w 2016 r. ambulato-
ryjnych świadczeń ginekologiczno-położniczych wyniosła 236 834,1 tys. zł 
i była niższa od wykonanych w 2012 r. o 3% (244 102,7 tys. zł). 

Infografika nr 8 
Łączne nakłady na AOS w rodzaju świadczenia ginekologiczno-położnicze 
w województwach objętych kontrolą NIK

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez NFZ.

Na 2017 rok w objętych kontrolą OW NFZ na ambulatoryjne świadczenia 
ginekologiczno-położnicze zaplanowano 174 399,1 tys. zł (wartość kon-
traktów do końca września 2017 r.).

W 2016 r. w 363 (z 1204) podmiotach leczniczych świadczących ambu-
latoryjne usługi ginekologiczno-położnicze w województwach objętych 
kontrolą NIK, przekroczono limity określone w umowach o 7351,8 tys. zł 
(tzw. „nadwykonania”). W wyniku zawartych aneksów rozliczających i ugód, 
NFZ opłacił część „nadwykonań” w pięciu spośród ośmiu województw 
(w sumie kwotą 5710,6 tys. zł), a roszczeń do pozostałych 1641,2 tys. zł 
świadczeniodawcy się zrzekli (co było warunkiem opłacenia przez NFZ 
chociaż części nadwykonań).

5.2. Podmioty lecznicze

5.2.1. Przygotowanie poradni do udzielania świadczeń zdrowotnych
We wszystkich skontrolowanych zoz zapewniono udzielanie świad-
czeń przez personel posiadający wymagane kwalifikacje. 

W poradniach ginekologiczno-położniczych wymogiem jest, aby świadcze-
nia były udzielane przez [1] lekarza specjalistę w dziedzinie położnictwa 
i ginekologii, lub [2] ginekologii onkologicznej, lub [3] lekarza: specjalistę 
w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości; lub [4] spe-
cjalistę w dziedzinie perinatologii; ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie 
położnictwa i ginekologii, lub [5] lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzi-
nie położnictwa i ginekologii lub ginekologii onkologicznej, lub [6] lekarza 
w trakcie specjalizacji w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i roz-
rodczości, lub [7] lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie perinatologii.
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Opiekę nad kobietami w ciąży mogą prowadzić również położne POZ 
(oprócz badań ultrasonograficznych, których wykonanie należy zlecić leka-
rzom mającym do tego uprawnienia). 

W zakresie realizacji programu zdrowotnego profilaktyki raka szyjki 
macicy, oprócz lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa lub ginekolo-
gii, wymagana jest również położna posiadająca: [1] dokument potwier-
dzający pozytywny wynik egzaminu przeprowadzonego przez centralny 
ośrodek koordynujący w zakresie umiejętności pobierania rozmazów cyto-
logicznych dla potrzeb programu, wydany po 31 grudnia 2010 r. lub [2] 
dokument potwierdzający ukończenie kursu dokształcającego przeprowa-
dzonego w latach 2006–2015 przez centralny ośrodek koordynujący lub 
wojewódzki ośrodek koordynujący w zakresie umiejętności pobierania roz-
mazów cytologicznych dla potrzeb programu, lub [3] dokument potwier-
dzający ukończenie kursu dokształcającego przeprowadzonego przez 
podmiot, któremu w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób 
Nowotworowych minister właściwy do spraw zdrowia zlecił prowadzenie 
szkoleń w zakresie umiejętności pobierania rozmazów cytologicznych dla 
potrzeb programu.

Stosownie do tych wymogów, świadczenia – poza jednym wyjątkiem 
– udzielane były przez odpowiedni personel, wymieniony w umowach 
zawartych przez podmioty lecznicze z NFZ.

Poradnia ginekologiczno-położnicza w Praszce26 (woj. opolskie), wbrew obo-
wiązkowi wynikającemu z § 2 ust. 9 umowy zawartej z OW NFZ, nie zgłosiła 
zmiany lekarza udzielającego świadczeń od 1 stycznia do 30 września 2017 r. 
i położnej udzielającej faktycznie świadczeń w tym okresie, co w konsekwencji 
spowodowało naliczenie przez OW NFZ 15 294 zł kary.

Wszystkie objęte przez NIK kontrolą poradnie ginekologiczno-położ-
nicze były wyposażone w urządzenia wymagane przepisami Ministra 
Zdrowia27. Wymogi te – w przypadku poradni ginekologiczno-położni-
czych – nie są duże. Gabinet powinien być wyposażony w fotel gineko-
logiczny, zestaw do pobierania materiału do badań cytologicznych oraz 
detektor tętna płodu. Tylko w jednym podmiocie leczniczym stwierdzono 
nieprawidłowość formalną, polegającą na niepoinformowaniu OW NFZ 
o zmianie takiego urządzenia (NFZ wymaga, aby wszelkie zmiany doty-
czące urządzeń, które wymieniono w ofercie podczas konkursu na udzie-
lanie świadczeń, były zgłaszane za pomocą platformy SZOI)28. W czterech 
z 27 skontrolowanych zoz nie dotrzymano zalecanej przez producen-
tów częstotliwości wykonywania autoryzowanych przeglądów technicz-
nych urządzeń, co było niezgodne z art. 7 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. 
o wyrobach medycznych29 i § 7 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Mini-
stra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków 

26  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Eskulap Spółka z o.o. w Praszce.
27 Rozporządzenie w Ministra Zdrowia w sprawie AOS i w sprawie programów zdrowotnych.
28 NZOZ Eskulap w Praszce nie poinformował OW NFZ o zaprzestaniu użytkowania aparatu USG.
29 Dz. U. z 2017 r. poz. 211, ze zm.
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umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej30. Lekceważenie tego 
obowiązku może mieć wpływ na bezpieczeństwo pacjentek i dokładność 
badań.

Dotyczyło to aparatów USG użytkowanych w SP ZOZ w Dąbrowie Białostoc-
kiej woj. podlaskie (przeglądy wykonano 38 i 54 dni po terminie wskazanym 
przez serwisanta) i NZOZ „PRAKTYKA” w Stubnie woj. podkarpackim (prze-
glądy wykonano dopiero w trakcie kontroli NIK – osiem i 20 miesięcy po ter-
minie). Z kolei przegląd aparatu do sterylizacji narzędzi medycznych w Samo-
dzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Krościenku 
Wyżnym (woj. podkarpackie) wykonano osiem miesięcy po terminie, a prze-
gląd trzech urządzeń laserowych w NZOZ Skibko w Łapach (woj. podlaskie) 
dopiero podczas kontroli NIK. Brak przeglądów kierownicy kontrolowanych 
podmiotów wyjaśniali przeoczeniem, brakiem wiedzy o potrzebie ich doko-
nywania oraz wysokimi kosztami.

W 25 (spośród 27) skontrolowanych podmiotach leczniczych świad-
czeń udzielano według harmonogramów ustalonych w umowach z NFZ. 
W odniesieniu do tych zoz zastosowanie miało zarządzenie Nr 79/2014/
DSOZ Prezesa NFZ z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warun-
ków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specja-
listyczna, zgodnie z którym poradnia powinna być czynna nie mniej niż trzy 
dni w tygodniu po cztery godziny dziennie, z zachowaniem ciągłości czte-
rech godzin, w tym co najmniej raz w tygodniu w godzinach przedpołudnio-
wych między godz. 7:30 a 14:00 oraz co najmniej raz w tygodniu w godzi-
nach popołudniowych między godz. 14:00 a 20:0031. Tygodniowy czas 
udzielania świadczeń w skontrolowanych podmiotach leczniczych wyno-
sił od 12 godzin (czyli minimum ustalone w ww. przepisie – w 10 porad-
niach) do 49 godzin w NZOZ Skibko w Łapach. W dwóch poradniach czas 
pracy lekarzy był niezgodny z wymogami NFZ.

Umowy zawarte z OW NFZ określały również miejsca, w których powinny być 
udzielane świadczenia. W jednym ze skontrolowanych zoz część świadczeń 
udzielano w gabinecie, na którego funkcjonowanie NFZ wypowiedział umowę 
w 2012 r., z powodu niespełniania przez świadczeniodawcę wymogów.

Zgodnie z umową zawartą przez Podkarpacki OW NFZ z Niepublicznym Zakła-
dem Opieki Zdrowotnej „PRAKTYKA” w Stubnie (woj. podkarpackie), miej-
scem udzielania świadczeń był gabinet w tej miejscowości. W rzeczywistości 
we wtorki świadczenia udzielane były w odległym o 43,8 km gabinecie w Huw-
nikach, który na dodatek nie spełniał jednego32 z wymogów ustalonych w roz-
porządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. Dyrektor NZOZ wyja-
śnił, że powodem działalności gabinetu w Huwnikach była potrzeba zapewnie-
nia pacjentkom dostępu do świadczeń zdrowotnych. Dopiero podczas kontroli 
NIK podjęto działania w celu dostosowania gabinetu do wymogów oraz objęcia 
go kontraktem z OW NFZ.

30 Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, ze zm.
31 Przez godziny pracy poradni specjalistycznej rozumie się czas pracy lekarza.
32  Nie było wymaganego pomieszczenia sanitarno-higienicznego bezpośrednio połączonego 

z gabinetem diagnostyczno-zabiegowym.
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W SP ZOZ w Parczewie (woj. lubelskie), część pacjentek była również przyjmo-
wana w innym miejscu niż określone w umowie z Lubelskim OW NFZ. Stano-
wiło to naruszenie § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 wrze-
śnia 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej33, zgodnie z którym zmiana określonego w umowie miej-
sca udzielania świadczeń następuje na pisemny wniosek świadczeniodawcy 
(takiego wniosku SP ZOZ w Parczewie nie złożył). Tytułem opieki nad 898 
pacjentkami zoz ten otrzymał w latach 2016–2017 z NFZ 126,9 tys. zł.

Spośród 27 objętych kontrolami NIK podmiotów, 25 spełniało warunki 
do wykonywania badań w ramach świadczeń ginekologiczno-położniczych, 
w tym także zalecanych standardami opieki okołoporodowej (co nie oznacza, 
że badania te wykonywano – więcej na ten temat w pkt. 5.2.2. niniejszej infor-
macji). Przepisy dopuszczają wykonywanie badań przez podmiot udzielający 
świadczeń lub przez podwykonawcę, z którym powinna być zawarta umowa. 
Możliwość wykonywania badań jest warunkiem zawarcia kontraktu z OW 
NFZ. W dwóch podmiotach nie było możliwości wykonywania kardiotokogra-
fii, czyli monitorowania czynności serca płodu z jednoczesnym zapisem czyn-
ności skurczowej macicy34 (brak urządzeń oraz umów z podwykonawcami)35. 
Jest to jedno z badań, których wykonywanie zalecane jest od 40. tygodnia ciąży, 
czyli w końcowym jej etapie. Zastrzeżenia NIK budziła również konieczność 
wykonywania badań przez pacjentki trzech innych poradni u podwykonaw-
ców znajdujących się w znacznej odległości od kontrolowanej poradni. W przy-
padku ciąży pokonywanie znacznych odległości jest szczególnie uciążliwe.

Z Poradni w Urszulinie pacjentki kierowane były na KTG do odległego o 31,8 km 
SP ZOZ we Włodawie (woj. lubelskie). Z kolei pacjentki NZOZ „Eskulap” s.c. 
w Dąbrównie (woj. warmińsko-mazurskie) do najbliższego miejsca wykonywa-
nia KTG miały 27 km, a pacjentki NZOZ „INMED” w Inowłodzu (woj. łódzkie) 
do poradni wyposażonej w kardiotokograf – 16,9 km.
Gminny Ośrodek Zdrowia w Parzęczewie (woj. łódzkie) wyposażony był 
wprawdzie w aparat USG, jednak zatrudniony w poradni lekarz ginekolog nie 
posiadał aktualnego certyfikatu do wykonywania badań USG. W tej sytuacji 
pacjentki ginekologiczne kierowane były do podwykonawcy znajdującego się 
w miejscowości oddalonej o 37 km.

W 23 z 27 skontrolowanych poradni zapewniono warunki sanitarne do udzie-
lania świadczeń zdrowotnych, określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 26 czerwca 2012 r. W pozostałych czterech nie było wymaganego bez-
pośredniego połączenia gabinetu badań ginekologicznych z pomieszczeniem 
higieniczno-sanitarnym wyposażonym dodatkowo w bidet36. Dwa z tych pod-
miotów37 posiadały w tym zakresie opracowane programy dostosowania 

33  Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, ze zm.
34 Gminny Ośrodek Zdrowia w Parzęczewie i Zespół Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie, 

w którym aparat KTG zakupiono dopiero podczas kontroli NIK.
35 Podmiot leczniczy nie ma obowiązku posiadania aparatu KTG, musi jednak zapewnić wykonywanie 

kardiotokografii w innym zoz, z którym powinien zawrzeć umowę podwykonawstwa.
36 Zespół Opieki Zdrowotnej w Polanowie, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Dr Ewa” 

w Szczecinku, Poradnia ginekologiczno-położnicza w Grzmiącej, Niepubliczny Zakład 
Podstawowej & Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej „Zbiersk” w Zbiersku oraz Niepubliczny 
Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Poradnia Ginekologiczno-Położnicza” w Kłodawie.

37 Niepubliczny Zakład Podstawowej & Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej „Zbiersk” w Zbiersku 
oraz Zespół Opieki Zdrowotnej w Polanowie.
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pomieszczeń do wymogów, jednak termin ich realizacji został po raz kolejny 
prolongowany – tym razem do 31 grudnia 2017 r. – na mocy zmiany wpro-
wadzonej w art. 207 ustawy o działalności leczniczej38. Pozostałe dwa pod-
mioty nie miały takich programów, lecz mimo to NFZ zawarł z nimi kontrakty 
na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Już przeprowadzona w 2015 r. przez NIK kontrola P/15/065 „Opieka oko-
łoporodowa na oddziałach położniczych” wykazała, że podmioty lecznicze 
od 1992 r. wykorzystują możliwość opracowania programu dostosowawczego, 
co pozwala im na prolongowanie terminu dostosowania pomieszczeń do prze-
pisów. Stwierdzono wówczas, że 15 z 29 oddziałów położniczych nie speł-
niało wymogów ustalonych przez Ministra Zdrowia (w odniesieniu do oddzia-
łów położniczych wymogi są bardziej złożone i kosztowne we wdrożeniu, niż 
w przypadku gabinetu ginekologicznego). Sytuacja, w której ustawodawca per-
manentnie przesuwa termin dostosowania pomieszczeń sprawia, że podmioty 
lecznicze nie spieszą się z wprowadzeniem wymaganych rozwiązań.

We wszystkich objętych kontrolą NIK gabinetach ginekologicznych 
pacjentki w stanach pilnych przyjmowane były natychmiast. W dziewię-
ciu poradniach pacjentki w stanie stabilnym zapisywano na listy oczeku-
jących (dotyczyło to kobiet, które z innego niż ciąża powodu zgłosiły się 
do poradni). Czas ich oczekiwania na wizytę wynosił od kilku do 38 dni.

Najdłuższy czas oczekiwania na wizytę był w Niepublicznym Zakładzie Pod-
stawowej & Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej „Zbiersk” w Zbiersku (woj. 
wielkopolskie), z powodu – jak wyjaśnił jego kierownik – cyklu miesiączko-
wego pacjentek, jak też zbyt małego kontraktu w stosunku do liczby kobiet 
zainteresowanych świadczeniami. W Samodzielnym Publicznym ZOZ w Ryb-
nie (woj. warmińsko-mazurskie) w 2016 roku czas oczekiwania na wizytę dla 
przypadku stabilnego wynosił średnio 24 dni, a w 2017 roku – 27 dni.

W 23 poradniach pacjentki w ciąży na pierwszą wizytę przyjmowano 
w dniu zgłoszenia na wizytę, a w pozostałych czterech czas oczekiwania 
wynosił do 38 dni (ww. podmiot leczniczy w Zbiersku).

W NZOZ „DAMED” w Turośli (woj. podlaskie) czas oczekiwania na przyję-
cie przez lekarzy dla tzw. pacjentek pierwszorazowych wynosił od kilku dni 
do dwóch tygodni i zależał od preferencji pacjentek, co do wyboru lekarza 
(wskazanego bądź dowolnego ginekologa). Wobec zgłaszających się po raz 
pierwszy kobiet w ciąży nie stosowano preferencji – jak wyjaśnił kierownik 
NZOZ były one traktowane jak każda inna pacjentka. W pozostałych dwóch 
zoz czas oczekiwania na pierwszorazową wizytę wynosił od dwóch do sied-
miu dni39.

Tylko w sześciu objętych kontrolą podmiotach leczniczych stworzono moż-
liwość elektronicznego umawiania się na wizytę oraz możliwość monito-
rowania statusu na liście oczekujących na udzielenie świadczenia, o któ-

38 Termin ten przesunięto art. 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustaw o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy 
o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1887).

39  Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Poradnia Ginekologiczno-Położnicza” 
w Kłodawie oraz NZOZ Centrum Medyczne w Krobi.
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pomieszczeń do wymogów, jednak termin ich realizacji został po raz kolejny 
prolongowany – tym razem do 31 grudnia 2017 r. – na mocy zmiany wpro-
wadzonej w art. 207 ustawy o działalności leczniczej38. Pozostałe dwa pod-
mioty nie miały takich programów, lecz mimo to NFZ zawarł z nimi kontrakty 
na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Już przeprowadzona w 2015 r. przez NIK kontrola P/15/065 „Opieka oko-
łoporodowa na oddziałach położniczych” wykazała, że podmioty lecznicze 
od 1992 r. wykorzystują możliwość opracowania programu dostosowawczego, 
co pozwala im na prolongowanie terminu dostosowania pomieszczeń do prze-
pisów. Stwierdzono wówczas, że 15 z 29 oddziałów położniczych nie speł-
niało wymogów ustalonych przez Ministra Zdrowia (w odniesieniu do oddzia-
łów położniczych wymogi są bardziej złożone i kosztowne we wdrożeniu, niż 
w przypadku gabinetu ginekologicznego). Sytuacja, w której ustawodawca per-
manentnie przesuwa termin dostosowania pomieszczeń sprawia, że podmioty 
lecznicze nie spieszą się z wprowadzeniem wymaganych rozwiązań.

We wszystkich objętych kontrolą NIK gabinetach ginekologicznych 
pacjentki w stanach pilnych przyjmowane były natychmiast. W dziewię-
ciu poradniach pacjentki w stanie stabilnym zapisywano na listy oczeku-
jących (dotyczyło to kobiet, które z innego niż ciąża powodu zgłosiły się 
do poradni). Czas ich oczekiwania na wizytę wynosił od kilku do 38 dni.

Najdłuższy czas oczekiwania na wizytę był w Niepublicznym Zakładzie Pod-
stawowej & Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej „Zbiersk” w Zbiersku (woj. 
wielkopolskie), z powodu – jak wyjaśnił jego kierownik – cyklu miesiączko-
wego pacjentek, jak też zbyt małego kontraktu w stosunku do liczby kobiet 
zainteresowanych świadczeniami. W Samodzielnym Publicznym ZOZ w Ryb-
nie (woj. warmińsko-mazurskie) w 2016 roku czas oczekiwania na wizytę dla 
przypadku stabilnego wynosił średnio 24 dni, a w 2017 roku – 27 dni.

W 23 poradniach pacjentki w ciąży na pierwszą wizytę przyjmowano 
w dniu zgłoszenia na wizytę, a w pozostałych czterech czas oczekiwania 
wynosił do 38 dni (ww. podmiot leczniczy w Zbiersku).

W NZOZ „DAMED” w Turośli (woj. podlaskie) czas oczekiwania na przyję-
cie przez lekarzy dla tzw. pacjentek pierwszorazowych wynosił od kilku dni 
do dwóch tygodni i zależał od preferencji pacjentek, co do wyboru lekarza 
(wskazanego bądź dowolnego ginekologa). Wobec zgłaszających się po raz 
pierwszy kobiet w ciąży nie stosowano preferencji – jak wyjaśnił kierownik 
NZOZ były one traktowane jak każda inna pacjentka. W pozostałych dwóch 
zoz czas oczekiwania na pierwszorazową wizytę wynosił od dwóch do sied-
miu dni39.

Tylko w sześciu objętych kontrolą podmiotach leczniczych stworzono moż-
liwość elektronicznego umawiania się na wizytę oraz możliwość monito-
rowania statusu na liście oczekujących na udzielenie świadczenia, o któ-

38 Termin ten przesunięto art. 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustaw o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy 
o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1887).

39  Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Poradnia Ginekologiczno-Położnicza” 
w Kłodawie oraz NZOZ Centrum Medyczne w Krobi.
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rej mowa w art. 23a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, mimo że 
przepis nakładający obowiązek stworzenia takiej formy zapisywania się 
nałożono na podmioty lecznicze z dniem 1 stycznia 2013 r.40 W pozosta-
łych 21 poradniach nie było możliwości elektronicznego umawiania się 
na wizytę. Przyczyną takiego stanu, według wyjaśnień kierowników zoz, 
był brak oprogramowania i problemy techniczne.

5.2.2.  Wykonywanie badań zalecanych standardami opieki 
okołoporodowej i przestrzeganie praw pacjenta

Rozporządzenie w sprawie standardów opieki okołoporodowej, które 
weszło w życie 19 października 2012 r., określa elementy opieki medycznej 
mające na celu uzyskanie dobrego stanu zdrowia matki i dziecka. W pkt II 
załącznika do standardów wymieniono dwie grupy świadczeń zalecanych 
do wykonania pacjentkom w ciąży:
 � świadczenia profilaktyczne i działania w zakresie promocji zdrowia 

wykonywane przez lekarza lub położną w gabinecie, w którym prowa-
dzona jest ciąża;

 � badania diagnostyczne i konsultacje medyczne, których wykonanie zale-
cane jest pacjentce w ciąży. W grupie tych świadczeń znajdują się bada-
nia, których wykonanie jest możliwe w gabinecie lekarza prowadzącego 
ciążę (np. badanie ultrasonograficzne, cytologia) i takie, na które należy 
pacjentkę skierować.

W standardach opieki okołoporodowej wskazano również osiem przedzia-
łów czasowych ciąży, w których zalecane świadczenia powinny być wyko-
nane. Pierwszy przedział obejmuje okres do 10. tygodnia ciąży, kolejne 
to: 11–14 tydzień, 15–20 tydzień, 21–26 tydzień, 27–32 tydzień, 33–37 
tydzień, 38–39 tydzień i po 40. tygodniu ciąży do jej rozwiązania41.

Do wykonania większości świadczeń profilaktycznych oraz wszystkich 
badań diagnostycznych i konsultacji medycznych (lub zlecenie ich wyko-
nania w innej placówce) uprawniony jest lekarz. Część świadczeń profi-
laktycznych i badań powinna być wykonana kilka razy podczas ciąży (nie-
które w każdym przedziale czasowym), inne jednorazowo (np. ustalenie 
grupy krwi i Rh). 

Polska jest jednym z nielicznych w Europie państw, w których opracowano 
standardy opieki okołoporodowej. Analogiczne dokumenty opracowano 
w Wielkiej Brytanii42 oraz w Hiszpanii43. Dotyczą one tylko porodu. Nie okre-
ślają zaś przebiegu opieki nad kobietą w ciąży. 

40 Zgodnie z art. 49 pkt 2 w zw. z art. 51 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie 
zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz. 1845). Przepis wykonawczy – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych 
umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list 
oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego (Dz. U. poz. 516) wszedł w życie 14 maja 2013 r.

41 W próbie objętej kontrolą nie było przypadku, aby wszystkie pacjentki w każdym przedziale 
czasowym określonym standardami opieki okołoporodowej zgłosiły się do poradni.

42  National Institute for Health Excellence w 2007 r. opracował wytyczne dotyczące postępowania 
w trakcie porodu fizjologicznego mającego miejsce w terminie 37–42 tygodnia ciąży.

43  „Strategia działań na rzecz opieki przy porodzie naturalnym w Krajowym Systemie Opieki 
Zdrowotnej” z 2008 r. („Estrategia de Atención al Parto Normal del Sistema Nacional de Salud”).
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Polskie standardy opieki okołoporodowej nie odbiegają znacząco od zaleca-
nych w krajach europejskich o dużo wyższym wskaźniku rozwoju, mierzonym 
przy pomocy PKB per capita44. Z porównania poziomu opieki w Polsce oraz 
w Szwajcarii, Norwegii, Niemczech i Wielkiej Brytanii45, przykładowo wynika 
że46: w Polsce każdej pacjentce należy przeprowadzić cztery badania USG, 
w Niemczech – trzy, a w Szwajcarii, Norwegii i Wielkiej Brytanii – dwa badania 
w trakcie ciąży. W Polsce pacjentka przeciętnie w trakcie ciąży ma osiem wizyt 
u lekarza, w Niemczech – 15, w Wielkiej Brytanii – 10, w Norwegii – dziewięć, 
a w Szwajcarii – 10 przy pierwszym dziecku i siedem przy kolejnym.
Opiekę nad pacjentką w ciąży w porównywanych krajach europejskich spra-
wuje położna lub lekarz. Na przykład, w Szwajcarii, według badań przepro-
wadzonych przez Szwajcarską Federację Położnych – 7% kobiet w pierwszej 
ciąży było głównie pod opieką położnych, przy drugiej już 11%, a przy trzeciej 
– 21%. Jednocześnie 54% ciężarnych zakładało przejście wyłącznie ma model 
opieki sprawowanej przez położną. 
Badania przeprowadzane kobietom w ciąży są podobne w Polsce i w porów-
nywanych krajach. Obowiązkowo sprawdza się grupę krwi i współczynnik Rh 
matki, a gdy jest on ujemny (Rh-) około 28. tygodnia ciąży pacjentka otrzy-
muje immunoglobulinę anty-D. Podczas każdej wizyty pacjentki mają mierzone 
ciśnienie krwi, badany mocz. Poza tym przechodzą testy na obecność wirusa HIV 
(w Szwajcarii tylko za zgodą ciężarnej), mają badania morfologii krwi i na wiru-
sowe zapalenie wątroby typu B (chociaż w Norwegii tylko dla kobiet pochodzą-
cych z krajów, gdzie zachorowania na nią są dość powszechne). Określany jest 
też poziom glukozy we krwi, przeprowadza się test przesiewowy WR, a w Niem-
czech i Szwajcarii również badania w kierunku różyczki i toksoplazmozy.

Analizą w 27 poradniach objęto dokumentację losowo wybranych 1132 
spośród 38 621 pacjentek (2,9%), które w latach 2016–2017 z powodu 
ciąży były pod opieką kontrolowanych poradni (analizą objęto dokumen-
tację 50 losowo wybranych kobiet w ciąży w każdej z poradni, a przy mniej-
szej liczbie pacjentek – analizowano dokumentację wszystkich).

44  Jeden z najczęściej stosowanych na świecie mierników wzrostu gospodarczego państwa. Oblicza 
się go, dzieląc wartość produktu krajowego brutto (PKB) państwa przez liczbę jego mieszkańców.

45  Według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego kraje te zajmowały odpowiednio 
drugie, trzecie, siedemnaste i dziewiętnaste miejsce w rankingu PKB per capita za 2016 r. Polska 
zajmowała 57 pozycję. Dane według: 

 https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_pa%C5%84stw_%C5%9Bwiata_wed%C5%82ug_PKB_
nominalnego_per_capita.

46  Podając przykłady opieki sprawowanej nad kobietą w ciąży w Niemczech, Szwajcarii, Norwegii 
i Wielkiej Brytanii opierano się na informacjach ze stron internetowych:

 https://www.baby-und-familie.de/Untersuchungen-in-der-Schwangerschaft
 https://helsenorge.no/gravid/undersokelser-og-prover-ved-svangerskapskontroller
 https://helsedirektoratet.no/folkehelse/graviditet-fodsel-og-barsel/graviditet-og-svangerskap/

screening-og-rutineundersokelser-i-svangerskapet
 https://helsenorge.no/gravid/svangerskapskontroller
 ht t ps://w w w.sw issmom.ch/schwangerschaf t/medizinisches/untersuchungen/die-

vorsorgeuntersuchungen/
 https://www.swissmom.ch/fileadmin/Bilder/RoutinekontrolleSS.pdf
 https://www.nhs.uk/Conditions/pregnancy-and-baby/

Powszechnym 
było lekceważenie 
wykonywania ciężarnym 
zalecanych badań 
diagnostycznych 
i zlecanie niezbędnych 
konsultacji medycznych
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W 19 poradniach47 (70,4% skontrolowanych) żadnej pacjentce nie wyko-
nano kompletu 42 świadczeń zdrowotnych zalecanych standardami opieki 
okołoporodowej, w kolejnych pięciu48 części pacjentek nie udzielono 
wszystkich z zalecanych świadczeń (od 44% do 96% pacjentek z próby 
objętej analizą), a w trzech podmiotach leczniczych49 nie było dowodów 
potwierdzających wykonanie zalecanych świadczeń (nie odnotowano tego 
w dokumentacji medycznej)50. Niewykonanie zalecanych świadczeń było 
wyjaśniane przez personel medyczny przeoczeniem i ich nadmiarem w sto-
sunku do potrzeb wynikających z przebiegu ciąży. 

Spośród 1.132 pacjentek, których dokumentacja medyczna była przedmio-
tem badania, jedynie 22 (niespełna 2%) miały wykonane wszystkie 
świadczenia zalecane w standardach opieki okołoporodowej. Kompletu 
świadczeń nie wykonano 883 pacjentkom, a u 227 w dokumentacji medycz-
nej nie było dowodu na ich wykonanie. Powszechne było też wykonywanie 
badań w terminach innych niż zalecane standardami opieki okołoporodowej.

Infografika nr 9 
Udzielanie świadczeń kobietom w ciąży według zaleceń określonych w standardach opieki 
okołoporodowej

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych z kontroli przeprowadzonych w podmiotach leczniczych.

47 Dotyczy SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej, NZOZ Skibko w Łapach, SP ZOZ w Lipsku, „GYNECJA” 
Małgorzata Kamińska Spółka Partnerska Lekarzy w Sokółce – Poradnia Położniczo-Ginekologiczna 
w Czarnej Białostockiej, SP ZOZ we Włodawie – Poradnia w Urszulinie, NZOZ Centrum Medyczne 
ANI-MED w Janowie Lubelskim, GOZ w Parzęczewie, GOZ w Rząśni, NZOZ „INMED” w Inowłodzu, 
SP GOZ w Małdytach, SP Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybnie, NZOZ „Eskulap” s.c. 
Małgorzata Świstacka-Suwała, Wojciech Suwała w Dąbrównie, SP Gminny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym, NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej S.C. w Niebylcu, 
NZOZ „PRAKTYKA” w Stubnie, Zakład Opieki Zdrowotnej „Dr Ewa” w Szczecinku, Poradnia 
ginekologiczno-położnicza w Grzmiącej, ZOZ w Bornem Sulinowie, NZOZ DAMED w Turośli.

48 SP ZOZ w Parczewie, NZOZ Centrum Medyczne KROB-MED w Krobi, Niepubliczny Zakład 
Podstawowej & Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej „Zbiersk” w Zbiersku, Niepubliczny 
Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Poradnia Ginekologiczno-Położnicza” w Kłodawie, 
NZOZ Centrum Medyczne w Szumowie.

49 Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego w Kietrzu, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Andrzej 
Proszewski Spółka z o.o. w Olesnie, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Eskulap Spółka z o. o. 
w Praszce.

50 Kontrola dokumentacji medycznej polegała na odczytywaniu zapisów w kartach przez personel 
(lekarz bądź położna) wskazany przez kierownika podmiotu leczniczego. 
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Nie było świadczenia, w którym zostałyby wykonane, wraz z udokumento-
waniem, wszystkie zalecane standardami badania diagnostyczne i konsulta-
cje medyczne (szczegółowe dane o niewykonanych badaniach diagnostycz-
nych i konsultacjach znajdują się w załączniku 6.3. do niniejszej informacji). 

 � Badania czystości pochwy (zalecane w trzech przedziałach czasowych) 
nie wykonano lub nie udokumentowano jego wykonania u 457 spośród 
915 (49,9%) pacjentek, które zgłosiły się do poradni do 10. tygodnia ciąży, 
u 468 z 879 (53,2%) w 15.–20. tygodniu ciąży i u 35251 z 790 ciężarnych 
(44,6%), które w poradni były od 27. do 32. tygodnia ciąży.

 � Badania w kierunku różyczki nie wykonano 355 pacjentkom (38,8% 
kobiet, które zgłosiły się do 10. tygodnia ciąży). Najczęstszą przyczyną 
pomijania tego badania, według wyjaśnień lekarzy, były szczepienia prze-
ciw różyczce, które pacjentki miały ok. 14. roku życia. Lekarz z SP ZOZ 
w Dąbrowie Białostockiej, w której nie przebadano w kierunku różyczki 
żadnej z 45 pacjentek, wyjaśnił też, że badanie takie przeprowadza się, 
jeśli pacjentka w ciąży miała styczność z osobą chorą. 
Standardy opieki okołoporodowej nie uzależniają wykonania tego świad-
czenia od kontaktu z osobą chorą na różyczkę. Z literatury medycznej 
wynika, że trwałość szczepionki przeciw różyczce wynosi 10–15 lat52, 
czyli na ogół kobiety w ciąży nie są już uodpornione na tę chorobę.

 � Badania antygenu HBs nie wykonano lub nie udokumentowano jego 
wykonania u 25053 spośród 725 pacjentek (34,5%) w 33.–37. tygodniu 
ciąży, co było tłumaczone przeoczeniem lekarza lub zaszczepieniem 
pacjentki przeciw WZW. 
W standardach opieki okołoporodowej nie uzależnia się wykonania 
tego badania od jakichkolwiek wskazań. Co więcej, wykrycie w suro-
wicy antygenu Hbs wskazuje na zachorowanie na wirusowe zapalenie 
wątroby typu B (WZW B) lub nosicielstwo tzw. żółtaczki wszczepiennej, 
a dodatni Hbs w ciąży oznacza konieczność zastosowania odpowiednich 
środków podczas porodu.

 � Badania w kierunku HIV zalecanego do 10. tygodnia ciąży nie wykonano 
lub nie udokumentowano jego wykonania 156 pacjentkom w ciąży z 915 
(17%), które zgłosiły się do lekarza w tym okresie. Zgodnie ze standar-
dami opieki okołoporodowej badanie w kierunku HIV należy powtó-
rzyć w 33.–37. tygodniu ciąży, a nie wykonano go (lub wykonania nie 
udokumentowano) u 362 pacjentek54 (43%). Lekarze na ogół wyjaśniali, 
że badań nie wykonywali, gdyż pacjentki nie pochodziły z grup zwięk-
szonego ryzyka nosicielstwa wirusa. 
Standardy opieki okołoporodowej nie uzależniają wykonania tego bada-
nia od wystąpienia jakichś ryzyk. Powtórzenie badania w kierunku HIV  
 
 

51 W tych liczbach uwzględniono kolejno 101, 92, 87 kobiet, w dokumentacji medycznej których 
nie było dowodów na wykonanie badania w poszczególnych okresach. 

52 https://portal.abczdrowie.pl/szczepienie-przeciw-rozyczce
53 W dokumentacji 87 z nich nie było dowodów na udzielenie świadczenia.
54 W kolejnych okresach nie udokumentowano wykonania tego badania 55 i 51 kobietom.
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jest uzasadnione z uwagi na wielotygodniowy okres inkubacyjny wirusa; 
badanie przeprowadzone wcześniej (do 10. tygodnia ciąży) może nie 
wykazać jeszcze jego obecności.

 � W dziewięciu poradniach 34 z 37 (91,9%) pacjentkom nie podano (ani 
nie skierowano w tym celu do innej placówki) globuliny anty-D w 28.–
30. tygodniu ciąży, ani później. Dotyczyło to pacjentek mających Rh (-), 
którym od 21. do 26. tygodnia ciąży wykonano badanie przeciwciał  
anty-Rh. Zgodnie ze standardami opieki okołoporodowej, jeśli w wyni-
ku tego badania okaże się, że pacjentka nie ma takich przeciwciał, 
pomiędzy 28. a 30. tygodniem ciąży należy jej podać globulinę anty-D 
(zalecenie krajowych konsultantów: w dziedzinie położnictwa i gine-
kologii, transfuzjologii klinicznej, perinatologii55).

Obecność antygenu D uzależniona jest od grupy krwi. Wytwarzany jest przez 
erytrocyty i w oznaczeniach kryje się pod czynnikiem Rh. Jeśli występuje, ozna-
cza się Rh (+), jeśli go nie ma, przy Rh stawiamy minus Rh (-). Brak tej szcze-
gólnej immunoglobuliny występuje u zaledwie 15% populacji. Immunoglobu-
lina anty-D jest dziedziczona. Konflikt serologiczny jest szczególnym rodza-
jem reakcji immunologicznej organizmu. Choroba występuje przede wszystkim 
u kobiet w ciąży, głównie tych, które już wcześniej rodziły. Konflikt serologiczny 
nazywany również chorobą hemolityczną noworodków, dotyka panie z grupą 
Rh (-), uczulone na antygen D, które rodzą dziecko z tą właśnie immunoglo-
buliną, oznaczoną Rh (+). Reakcja występuje gdy choćby niewielka ilość krwi 
dziecka przedostanie się do krwiobiegu matki, np. przy przecieku płodowo-
-matczynym. W czasie trwania ciąży organizm matki chroni tzw. bariera łoży-
skowa. W przypadku, gdy czerwone krwinki dziecka Rh (+) trafią do układu 
krwionośnego matki, organizm kobiety zaczyna traktować je jak zagrożenie 
i wytwarza przeciwciała mające zwalczyć intruza. Przeciwciała IgG matki nisz-
czą erytrocyty płodu, co zazwyczaj kończy się niedokrwistością, uszkodzeniem 
płodu, a nawet poronieniem. Aby uniknąć tego rodzaju powikłań podaje się 
immunoglobuliny anty-D. Stosowane powszechnie u kobiet w ciąży pozwalają 
niemal całkowicie wyeliminować konflikt serologiczny56.

Wskazywaną przez lekarzy przyczyną niepodania leku (globuliny anty-D) był 
wysoki koszt preparatu, nierefundowanie leku przez NFZ, konieczność poda-
wania leku w warunkach szpitalnych (jednak nie kierowano pacjentek z kon-
fliktem serologicznym do takich placówek). W jednej z poradni informowano 
pacjentki o możliwości nabycia globuliny anty-D we własnym zakresie57.

NIK zauważa, że stosownie do § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie 
AOS, podczas udzielania gwarantowanych świadczeń zdrowotnych podmiot 
leczniczy powinien zapewnić nieodpłatne leki i wyroby medyczne. Podawa-
nie globuliny anty-D zalecane jest w rozporządzeniu w sprawie standardów 
opieki okołoporodowej, których przestrzeganie jest jednym z warunków 
realizacji świadczeń gwarantowanych na podstawie umowy z NFZ.

55 ht t ps:// k r w iodawc y.org/w p-content/uploads/2015/12/Z A LECENI A-DOT YCZ ACE-
STOSOWANIA-IMMUNOGLOBULINY-anty-RhD-obowiazujace-od-18122015.pdf

56  http://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/1,105912,12374392,Immunoglobuliny_anty_D.html
57 NZOZ DAMED w Turośli.
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Jedną z faktycznych przyczyn niewykonywania zalecanych badań może być 
wysokość stawki ustalonej w umowach zawartych z NFZ za prowadzenie 
ciąży, która nie pokrywała kosztów wykonania świadczeń zalecanych standar-
dami opieki okołoporodowej i chęć oszczędzania na wykonywaniu lub zleca-
niu takich świadczeń (im mniej badań zleca się podwykonawcom, tym więcej 
środków pozostaje w dyspozycji podmiotu leczniczego). Za co najmniej osiem 
wizyt w poradni położniczej, w tym wykonanie co najmniej 42 świadczeń NFZ, 
płacił ok. 1200 zł, podczas gdy koszt nabycia tylko globuliny anty-D (podawanej 
co prawda tylko niektórym pacjentkom) wynosił ok. 400 zł.

Podlaski i pomorski konsultant wojewódzki w dziedzinie położnictwa i ginekologii 
zwrócili również uwagę na kierowanie pacjentek na badania do szpitali (np. wyko-
nywanie USG w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym), które to badania poradnia 
ginekologiczno-położnicza powinna zagwarantować we własnym zakresie.

Podlaski konsultant wojewódzki w dziedzinie położnictwa i ginekologii w 2014 r. 
roku zwrócił uwagę NFZ na nieprzestrzeganie przez lekarzy z poradni gineko-
logiczno-położniczych obowiązku wykonywania badania posiewu z przed-
sionka pochwy i okolic odbytu w kierunku paciorkowców B – hemolizujących  
w 33.–37. tygodniu ciąży (jedno z badań zalecanych standardami opieki oko-
łoporodowej). Pismo konsultanta wojewódzkiego było reakcją na informację 
z jednego z oddziałów szpitalnych o zwiększonej liczbie noworodków z ciężkimi 
infekcjami, wynikającymi z niewykonywania takich badań. W odpowiedzi POW 
NFZ zamieścił na stronie internetowej Oddziału pismo konsultanta wojewódz-
kiego oraz wysłał do świadczeniodawców elektroniczną wersję pisma.

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny w Ośrodku Diagnostyczno-Badawczym 
Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku utworzono z myślą 
o osobach „podejmujących ryzykowne zachowania” i w związku z tym bez-
płatne wykonywanie badań w kierunku HIV. Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Podlaskiego poinformował w 2014 r. Wojewodę Podlaskiego o coraz więk-
szej liczbie pacjentek w ciąży zgłaszających się do placówki na badanie HIV 
(w I kwartale 2012 r. 25 kobiet, w analogicznym okresie 2013 r. już 51 kobiet, 
a w I kwartale 2014 r. aż 198 pacjentek) i zwrócił uwagę, że lekarz opiekujący 
się ciężarną powinien zlecić badanie w ramach kontraktu z NFZ.

W zalecanej profilaktyce i działaniach na rzecz promocji zdrowia (załącznik 
6.3. do informacji) najczęściej występującymi nieprawidłowościami było 
niewykonanie niżej wymienionych świadczeń.

 � Badania gruczołów sutkowych nie przeprowadzono do 10. tygodnia cią-
ży lub nie udokumentowano wykonania u 432 z 915 pacjentek (47,2%), 
w okresie od 33. do 37. tygodnia ciąży – u 43158 z 725 pacjentek (59,4%). 
Niewykonywanie na ogół wyjaśniano bolesnością badania.

 � Kontroli stanu zdrowia jamy ustnej nie zlecono lub nie udokumento-
wano zlecenia u 577 (z 910) pacjentek (63,4%) w okresie od 11. do 14. 
tygodnia ciąży, u 607 z 862 (70,4%) w 21. – 26. tygodniu ciąży i u 44159 
z 725 pacjentek (60,8%), które zgłosiły się do poradni od 33. do 37. tygo-
dnia ciąży.

58 W kolejnych okresach nie udokumentowano wykonania badania u 295 i 239 pacjentek.
59 W kolejnych okresach nie udokumentowano zlecenia tego badania 508, 524 i 347 kobietom.

Nie wykonywano też 
zalecanych świadczeń 
profilaktycznych i działań 
w zakresie promocji 
zdrowia
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 � Planu opieki przedporodowej nie opracowano lub nie udokumentowa-
no opracowania 509 pacjentkom (45%), a planu porodu – 56560 (z 1132) 
ciężarnym (49,9%). Przyczyną tego było lekceważenie przez personel 
medyczny potrzeby opracowania takich dokumentów.

 � Oceny ryzyka ciążowego nie przeprowadzono u 171 z 915 pacjentek 
do 10. tygodnia ciąży (18,7%), 225 z 910 (24,7%) w okresie od 11. do 14. 
tygodnia ciąży, 165 z 879 (18,8%) będącym w 15.–20. tygodniu ciąży 
i u 15861 z 862 (18,3%), które zgłosiły się pomiędzy 21. a 26. tygodniem 
ciąży (podobnie było w dalszych przedziałach czasowych). Według leka-
rzy podczas każdej wizyty dokonuje się oceny ryzyka ciążowego i w 
przypadku jego wystąpienia podejmowane są konieczne działania. Jed-
nak, gdy nie stwierdza się wystąpienia żadnego ryzyka – lekarze uzna-
ją, że nie ma potrzeby odnotowywania tego faktu.

 � W 18 skontrolowanych podmiotach leczniczych 404 z 862 (46,9%) pacjen-
tek znajdującym się pomiędzy 21. a 26. tygodniem ciąży, 381 z 790 pomię-
dzy 27. a 32. tygodniem ciąży (48,2%), 365 z 725 pacjentek pomiędzy 
33. a 37. tygodniem ciąży (50,3%), 275 z 530 kobiet pomiędzy 38. a 39. 
tygodniem ciąży (51,9%) i 78 z 144 (54,2%) kobietom będącym powyżej 
40. tygodnia ciąży, nie wykonywano bądź nie udokumentowano prze-
prowadza praktycznego i teoretycznego przygotowania do porodu, poło-
gu, karmienia piersią i rodzicielstwa, które należy prowadzić podczas 
każdej wizyty, począwszy od 21. tygodnia ciąży aż do jej rozwiązania. 

Już w kontroli „Opieka okołoporodowa na oddziałach położniczych”62, prze-
prowadzonej przez NIK w 2015 roku stwierdzono, że kobiety w ciąży wie-
dzę na temat porodu czerpią z Internetu, czasopism, rozmów ze znajomymi. 
Tylko 224 spośród 731 kobiet, które urodziły pierwsze dziecko, uczęszczało 
do szkoły rodzenia, a aż dla 75% kobiet nie opracowano planu porodu. Kon-
trola wykazała również, że co trzeci noworodek dokarmiany był mlekiem 
modyfikowanym, mimo że w standardach opieki okołoporodowej, zalecano 
ograniczenie do niezbędnego minimum podawania noworodkom tego mleka. 
Opracowany w Polsce „Program wczesnej stymulacji laktacji dla ośrodków neo-
natologicznych i położniczych III poziomu referencyjnego”63 oraz wyniki licz-
nych badań naukowych i publikacje – Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), 
UNICEF, Amerykańskiej Akademii Pediatrii, towarzystw naukowych – wskazują 
na nadrzędność mleka matki nad sztucznymi mieszankami opartymi na mleku 
krowim.

NIK zwraca uwagę, że ustalenia o nierealizowaniu świadczeń mogą rów-
nież wynikać z braku jakichkolwiek zapisów, w analizowanej dokumentacji 
medycznej, potwierdzających ich wykonanie Najczęściej dotyczyło to wyko-
nania: kontroli stanu zdrowia jamy ustnej (38,8% analizowanej dokumen-

60 W tym odpowiednio 334 i 368 nie udokumentowano opracowania planu opieki przedporodowej 
i planu porodu.

61 W kolejnych okresach nie udokumentowano przeprowadzenia oceny ryzyka ciążowego 
u odpowiednio 160, 215, 157 i 150 kobiet.

62  P/15/065 „Opieka okołoporodowa na oddziałach położniczych". 
63  Opublikowane w Standardy Medyczne/Pediatria 2014 r., t. 11, str. 9–16. Program opracowany 

przez Klinikę Neonatologii i Intensywnej Terapii, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa – redakcja 
Ewa Helwich.
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tacji), propagowania zdrowego stylu życia (36,4%), oceny ryzyka ciążowego 
(11,9%), badania czystości pochwy (7,5%), czy też badania w kierunku HIV 
(4,1%). W tych przypadkach personel medyczny wyjaśniał, że świadcze-
nia zdrowotne, badania zostały wykonane, lecz nie zostało to odnotowane, 
głównie z powodu przeoczenia i braku czasu. Lekceważenie obowiązku 
dokumentowania udzielonych świadczeń jest naruszeniem § 41 ust. 4 pkt 4, 
6 i 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie 
rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej prze-
twarzania64, zgodnie z którymi historia zdrowia i choroby w części doty-
czącej porad ambulatoryjnych zawiera m.in. informacje o zleconych bada-
niach diagnostycznych lub konsultacjach, wyniki badań diagnostycznych 
wraz z opisem, opis udzielonych świadczeń zdrowotnych.

W kontrolowanych zoz NIK oceniła przestrzeganie praw pacjenta przez 
pryzmat:
 � zapewnienia warunków do intymnego i godnego udzielania świadczeń 

(art. 20 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta),
 � zgodnego z przepisami udostępniania pacjentkom dokumentacji medycz-

nej (art. 27 ustawy o prawach pacjenta),
 � udzielania świadczeń zdrowotnych zalecanych standardami opieki oko-

łoporodowej. Stosownie bowiem do ustawy o prawach pacjenta, pacjent 
ma prawo do świadczeń zdrowotnych: odpowiadających wymaganiom 
aktualnej wiedzy medycznej (art. 6 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta) 
oraz udzielanych z należytą starannością przez podmioty udzielające 
świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym 
w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym (art. 8 
tej ustawy).

W żadnym ze skontrolowanych podmiotów leczniczych nie przestrzegano 
praw pacjenta z co najmniej jednego z wyżej wymienionych powodów. 

W sześciu z 27 (22,2%) skontrolowanych podmiotów leczniczych pacjent-
kom nie zapewniono warunków do zachowania intymności i godności, 
wymaganych art. 20 ust. 1 i art. 22 ust 1 ustawy o prawach pacjenta oraz 
art. 36 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza den-
tysty, a także rozporządzeniem w sprawie standardów opieki okołoporo-
dowej65. Gabinety badań były tak zorganizowane, że przy otwarciu drzwi 
osoby postronne mogły zobaczyć pacjentkę w intymnej sytuacji. W ocenie 
NIK, mogło to wynikać z braku empatii personelu poradni. Poprawy sytu-
acji w tym obszarze nie ułatwia brak przepisów regulujących zasady zorga-
nizowania gabinetu ginekologicznego, aby zostało zapewnione pacjentkom 
prawo do intymności i godności. Na potrzebę ustalenia takich norm praw-
nych zwrócił także uwagę przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta w trak-
cie panelu ekspertów zorganizowanego przez NIK.

64 Dz. U. poz. 2069.
65 Część V ust. 2 pkt 3 standardów opieki okołoporodowej.
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Zdjęcie nr 1 
Częściowo odsłonięty fotel ginekologiczny na wprost drzwi wejściowych do gabinetu w SP 
ZOZ w Dąbrowie Białostockiej

Źródło: Dane własne NIK.

Zdjęcie nr 2 
Widok z poczekalni – gabinet ginekologiczny w SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej

Źródło: Dane własne NIK.
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Zdjęcie nr 3 
Widok z poczekalni – gabinet ginekologiczny w NZOZ „Centrum Medyczne” w Szumowie

Źródło: Dane własne NIK.

W Zespole Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie (woj. zachodniopo-
morskie) miejsce do rozbierania się pacjentki, znajdowało się w pomiesz-
czeniu higieniczno-sanitarnym, z dala od fotela do badań ginekologicznych. 
Pacjentka musiała przemieszczać się do badań w świetle drzwi wejściowych.

Zdjęcie nr 4 
Widok z poczekalni przed gabinetem ginekologicznym w Zespole Opieki Zdrowotnej 
w Bornem Sulinowie

Źródło: Dane własne NIK.
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Możliwość wglądu do dokumentacji medycznej, sporządzania wyciągów, 
kopii, odpisów, wydania oryginału wynika z art. 27 ustawy o prawach 
pacjenta. W 19 (70,4%) skontrolowanych zoz nie stwierdzono w tym zakre-
sie nieprawidłowości. W sześciu poradniach66 stosowano stawki wyższe 
od 0,02 zł do 0,20 zł za jedną stronę kopii, od maksymalnych, możliwych 
opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej (maksymalne stawki 
zależą od wartości przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale67 
oraz przelicznika wskazanego w art. 28 ust. 4 ustawy o prawach pacjenta68). 
W czterech z 19 zoz podczas kontroli NIK dostosowano stawki opłat 
do maksymalnej wysokości wskazanej w powołanej ustawie, a w odnie-
sieniu do pozostałych zoz, NIK wnioskowała o to dostosowanie. W dwóch 
innych podmiotach leczniczych69 nieprawidłowości dotyczyły prowadzenia 
wykazów udostępnionej dokumentacji i nie miały istotnego znaczenia dla 
kontrolowanej działalności.

5.2.3. Realizacja profilaktycznych programów zdrowotnych
Celem kontroli było ustalenie, czy:

 � pacjentka, której dokumentację wylosowano do analizy, miała wykona-
ne co najmniej raz na trzy lata badanie cytologiczne w kierunku HPV;

Badanie w kierunku HPV może być wykonywane zarówno w ramach umowy 
z NFZ na udzielanie świadczeń w rodzaju AOS (podczas każdej wizyty), jak i w 
ramach umowy z NFZ na realizację programu zdrowotnego (zgodnie z zało-
żeniami programu profilaktycznego, badanie cytologiczne wykonuje się co 36 
miesięcy u kobiet w wieku od 25. do 59. lat lub co 12 miesięcy u kobiet z grupy 
ryzyka określonego w rozporządzeniu w sprawie programów zdrowotnych). 
Nie ma ograniczeń wiekowych wykonywania cytologii rozliczanych przez pod-
miot leczniczy w ramach AOS.

 � pacjentkom co najmniej raz w roku w kontrolowanym gabinecie gine-
kologicznym badano piersi;

Pierwszym etapem programu profilaktyki raka piersi (etap podstawowy) jest 
wykonywanie badań mammograficznych – w specjalistycznych gabinetach lub 
punktach mobilnych (tzw. mammobusach). Dostęp do tych badań jest dość 
ograniczony, gdyż pracownie mammografii znajdują się przede wszystkim 
w dużych miastach, a mammobusy rzadko (na ogół raz w roku) przyjeżdżają 
do gminy. Ponadto etap podstawowy programu profilaktycznego raka piersi 
obejmuje tylko kobiety w wieku od 50. do 69. lat. Z tego to względu podczas 
kontroli NIK postanowiono zwrócić uwagę, czy wylosowanym pacjentkom zba-

66 SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej, NZOZ DAMED w Turośli, SP ZOZ w Parczewie, Samodzielny 
Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym, NZOZ „PRAKTYKA” 
w Stubnie i ZOZ w Bornem Sulinowie.

67 Ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim, na podstawie 
art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, ze zm.).

68 Stawki zależne od wartości przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale powinny być 
aktualizowane od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło 
ogłoszenie wartości przeciętnego wynagrodzenia.

69 NZOZ Eskulap Spółka z o.o. w Praszce i Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego w Kietrzu.
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dano gruczoły sutkowe. Jest to jedno z podstawowych badań podmiotowych, 
jakie powinno być wykonywane w gabinecie ginekologicznym70.

 � z pacjentkami przeprowadzony został wywiad w celu stwierdzenia ryzy-
ka zachorowania na raka szyjki macicy i raka piersi.

Spośród 1350 pacjentek, których dokumentację poddano analizie71, 1219 
(90,3%) wykonano badanie cytologiczne, a 131 (9,7%) tego badania nie 
wykonano lub jego wykonania nie udokumentowano. Wszystkim kobietom 
wykonano takie badanie w 1672 (z 27) skontrolowanych poradniach gine-
kologiczno-położniczych. Niewykonywanie cytologii tłumaczone było prze-
oczeniem, brakiem zgody pacjentki bądź stanem jej zdrowia (czego również 
w dokumentacji medycznej nie odnotowano).

W ZOZ w Bornem Sulinowie nie wykonano cytologii 20 z 50 wylosowanych 
pacjentek. Brak badań lekarz uzasadnił m.in. tym, że NFZ refunduje przesie-
wowe badania cytologiczne kobietom w wieku od 25. do 59. roku życia (NFZ 
faktycznie opłaca także wykonanie takich badań w ramach ambulatoryjnych 
świadczeń i to bez ograniczeń wiekowych). Ponadto wyjaśnił, że baza inter-
netowa NFZ może nie zawierać aktualnych danych o wykonanych cytologiach. 
Z powodu ryzyka nieuzyskania refundacji z NFZ, pacjentki były informowane 
o możliwości wykonania badania odpłatnie. 

Z kolei lekarz w ZOZ w Polanowie (nie pobrano tam cytologii od 17 wylosowa-
nych kobiet) wyjaśnił, że było to spowodowane trudnościami w zalogowaniu 
do systemu SIMP i co za tym idzie brakiem możliwości sprawdzenia, czy można 
pacjentce wykonać badanie cytologiczne w ramach programu.

Wywiadu dotyczącego ryzyka wystąpienia u pacjentki raka szyjki macicy 
nie przeprowadzono (lub nie udokumentowano) z 417 kobietami73 (30,9%). 
Stanowiło to naruszenie § 41 ust. 4 pkt 2 i 8 rozporządzenia Ministra Zdro-
wia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz 
sposobu jej przetwarzania, zgodnie z którym historia zdrowia i choroby 
w części dotyczącej porad ambulatoryjnych zawiera m.in. dane z wywiadu, 
w tym informacje o obciążeniach dziedzicznych.

W ośmiu (z 27) skontrolowanych poradniach ginekologiczno-położniczych 
wszystkim 400 pacjentkom, których dokumentację analizowano, wykonano 

70  „Położnictwo i ginekologia” pod redakcją Grzegorza H. Bręborowicza (tom 2). Wydawnictwo 
Lekarskie PZWL.

71 Analizą w 27 poradniach objęto dokumentację po 50 losowo wybranych pacjentek, które w latach 
2016–2017 z innego niż ciąża powodu zgłosiły się do ginekologa.

72 Dotyczy NZOZ Skibko w Łapach, SP ZOZ w Lipsku, „GYNECJA” Małgorzata Kamińska Spółka 
Partnerska Lekarzy w Sokółce – Poradnia Położniczo-Ginekologiczna w Czarnej Białostockiej, 
NZOZ „INMED” w Inowłodzu, SP GOZ w Małdytach, SP Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Rybnie, NZOZ Centrum Medyczne ANI-MED w Janowie Lubelskim, SP Gminny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym, NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej s.c. w Niebylcu, NZOZ 
„PRAKTYKA” w Stubnie, NZOZ Andrzej Proszewski Spółka z o.o. w Olesnie, Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Eskulap Spółka z o.o. w Praszce, NZOZ Centrum Medyczne KROB-MED w Krobi, 
Niepubliczny Zakład Podstawowej & Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej „Zbiersk” w Zbiersku, 
NZOZ Centrum Medyczne w Szumowie i NZOZ DAMED w Turośli.

73 W tym 341 kobiet, w których dokumentacji medycznej nie udokumentowano przeprowadzenia 
wywiadu.

Badania cytologiczne

Badanie piersi
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przesiewowe badanie gruczołów sutkowych74. W pozostałych 19 zoz, bada-
nie takie wykonano tylko części kobiet (453 pacjentki), a nie wykonano go 
(lub nie udokumentowano wykonania) 497 pacjentkom75 (52,3% kobiet, 
których dokumentację analizowano w tych 19 poradniach i 36,8% kobiet, 
których dokumentację analizowano we wszystkich skontrolowanych jed-
nostkach). 

Kierownik NZOZ Skibko w Łapach (37 wylosowanym pacjentkom nie zbadano 
piersi) wyjaśniła, że: „było to spowodowane brakiem czasu podczas wizyty. 
W trakcie wizyty nie ma możliwości dokładnego określenia zmian w piersi. 
Dokładne wykonanie badania takiego trwa około 15 minut, a pobieżne badanie 
wcale nie oznacza, że pacjentka nie ma żadnych zmian. Może dojść do przeocze-
nia istotnych zmian, odnotowanie że wszystko jest w porządku może być uznane 
za wystarczające, pacjentka nie zgłosi się na mammografię, bo lekarz ginekolog 
badał pierś i stwierdził, że wszystko jest w porządku”.

W Gminnym Ośrodku Zdrowia w Rząśni żadnej spośród wylosowanych pacjen-
tek nie udokumentowano badania gruczołów sutkowych, bowiem – jak wyja-
śnił lekarz – nie stwierdzono patologii.

W NZOZ „Eskulap” s.c. w Dąbrównie również żadnej z wylosowanych kobiet 
nie przeprowadzono badania gruczołów sutkowych. Lekarz wyjaśnił, że prze-
prowadza badanie tylko w przypadku, gdy pacjentki o to poproszą. W innych 
przypadkach informuje je o konieczności samobadania piersi. Wyjaśnił, że nie 
wpisuje przeprowadzonych badań piersi do dokumentacji medycznej, przede 
wszystkim ze względu na ograniczony czas.

Infografika nr 10 
Podsumowanie realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych z kontroli przeprowadzonych w podmiotach leczniczych.

74 SP ZOZ w Lipsku, NZOZ Centrum Medyczne ANI-MED w Janowie Lubelskim, NZOZ „INMED” 
w Inowłodzu, SP GOZ w Małdytach, NZOZ Andrzej Proszewski Spółka z o.o. w Olesnie, NZOZ 
Centrum Medyczne KROB-MED w Krobi, Niepubliczny Zakład Podstawowej & Specjalistycznej 
Opieki Zdrowotnej „Zbiersk” w Zbiersku i SP Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krościenku 
Wyżnym.

75 W tym 341 pacjentek, w których dokumentacji medycznej nie udokumentowano faktu wykonania 
badania gruczołów sutkowych.
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6.1.  Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Celem głównym kontroli było ustalenie, czy kobietom zamieszkałym 
na terenach wiejskich zapewniono dostęp do ginekologicznej i położniczej 
opieki medycznej wykonywanej w warunkach ambulatoryjnych, zgodnie 
z obowiązującymi standardami.

Celem szczegółowym kontroli w OW NFZ było ustalenie, czy sieć placówek 
służby zdrowia finansowanych ze środków publicznych zapewnia miesz-
kankom z terenów wiejskich dostęp do ambulatoryjnej opieki ginekolo-
giczno-położniczej.

W podmiotach leczniczych celami szczegółowymi było ustalenie, czy:

 � świadczeniodawcy sprawujący opiekę nad pacjentkami z terenów wiej-
skich byli odpowiednio przygotowani do udzielania świadczeń,

 � przestrzegano standardów opieki ginekologiczno-położniczej i praw 
pacjenta,

 � profilaktyczne programy zdrowotne realizowano zgodnie z wymogami.

Kontrolą objęto osiem oddziałów wojewódzkich NFZ w województwach: 
lubelskim, łódzkim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, warmińsko-
-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim oraz po trzy podmioty 
lecznicze w każdym z tych województw realizujące umowę z oddziałem 
wojewódzkim NFZ w rodzaju AOS w zakresie ginekologii i położnictwa. 

W OW NFZ kontrolę prowadzono na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o NIK. 
Kryteriami kontroli były: legalność, gospodarność, celowość i rzetelność.

W samorządowych podmiotach leczniczych kontrolę prowadzono na pod-
stawie art. 5 ust. 2 ustawy o NIK, a kryteriami kontroli były: legalność, 
gospodarność i rzetelność. Niepubliczne zoz kontrolowano na podstawie 
art. 5 ust. 3 ustawy o NIK. Kryteriami kontroli w tych podmiotach były: 
legalność i gospodarność.

Kontrola dotyczyła lat 2016–201776 oraz działań wcześniejszych, jeśli miały 
związek z przedmiotem kontroli. Kontrolę rozpoczęto 28 sierpnia 2017 r., 
zakończono zaś 28 grudnia 2017 r.

Najwyższa Izba Kontroli wystąpiła w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy 
o NIK do Centrali i ośmiu OW NFZ nieobjętych kontrolą o udzielenie infor-
macji dotyczących wydatków na ambulatoryjne świadczenia ginekolo-
giczno-położnicze oraz do konsultantów wojewódzkich w dziedzinie 
położnictwa i ginekologii o informację dotyczącą zabezpieczenia potrzeb 
zdrowotnych.

W wyniku kontroli stwierdzono wydatkowanie 126 888 zł z naruszeniem 
zasad należytego zarządzania finansami. Kwota ta dotyczyła sfinansowania 
świadczeń zdrowotnych przez SP ZOZ w Parczewie, udzielonych niezgod-
nie z umową zawartą z Lubelskim OW NFZ – świadczenia były udzielane 
w innym miejscu niż wskazano w umowie.

76 Prezentowane w informacji dane za 2017 r. dotyczą okresu do 30 września.

Dane identyfikacyjne 
kontroli 

Cel główny kontroli

Cele szczegółowe 

Zakres podmiotowy 

Kryteria kontroli

Okres objęty kontrolą

Działania na podstawie 
art. 29 ustawy o NIK 

Finansowe rezultaty 
kontroli
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Wyniki kontroli przedstawiono w 32 wystąpieniach pokontrolnych, w któ-
rych sformułowano 62 wnioski pokontrolne. Wg stanu na 16 kwietnia 
2018 r. – 43 wnioski zostały zrealizowane, siedem było w trakcie realizacji 
i 12 nie zostało zrealizowanych.

Do Lubelskiego OW NFZ skierowano wniosek o podjęcie działań zmierza-
jących do zwiększenia dostępności do świadczeń ginekologiczno-położni-
czych na terenach wiejskich. Do pozostałych OW NFZ, NIK nie kierowała 
wniosków pokontrolnych. Sformułowano natomiast uwagi do:

 � Podlaskiego OW NFZ o potrzebie podjęcia działań mających na celu 
zwiększenie dostępności kobiet zamieszkałych na terenach wiejskich 
do ambulatoryjnych świadczeń ginekologiczno-położniczych oraz 
o zapewnienie w każdej gminie możliwości wykonywania badań mam-
mograficznych w pracowni mobilnej,

 � Łódzkiego OW NFZ o monitorowanie wykonywania świadczeń opieki 
okołoporodowej w podmiotach leczniczych. 

Do podmiotów leczniczych wnioskowano m.in. o:

 � Wykonywanie pacjentkom w ciąży wszystkich świadczeń zalecanych roz-
porządzeniem w sprawie standardów opieki okołoporodowej (do 18 pod-
miotów) oraz o rzetelne dokumentowanie udzielenia tych świadczeń 
(do wszystkich kontrolowanych).

 � Dostosowanie pomieszczeń poradni do stanu zgodnego z przepisami, 
w tym zapewniającego pacjentkom intymność (pięć podmiotów).

 � Umożliwienie elektronicznego rejestrowania się na wizytę w poradni 
(pięć podmiotów leczniczych).

 � Udzielanie świadczeń zgodnie z harmonogramem i sposobem organiza-
cji ustalonymi w umowach z OW NFZ (cztery zoz).

 � Wykonywanie pacjentkom korzystającym ze świadczeń opieki zdro-
wotnej z innego powodu niż ciąża, badań profilaktycznych w kierunku 
wykrycia raka szyjki macicy i raka piersi (pięć podmiotów).

20 lutego 2018 r. w siedzibie NIK odbył się pokontrolny panel ekspertów, 
którego celem było omówienie problemów z dostępem na terenach wiej-
skich do ambulatoryjnych świadczeń ginekologiczno-położniczych oraz 
do świadczeń w ramach profilaktycznych programów zdrowotnych raka 
szyjki macicy i raka piersi. Wyniki panelu przedstawiono w załączniku 6.5. 
do informacji.

Wnioski pokontrolne

Panel ekspertów
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Lp.

Jednostka 
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę

Nazwa jednostki 
kontrolowanej

Imię i nazwisko 
kierownika 

jednostki 
kontrolowanej

Ocena 
kontrolowanej 

działalności

1.

Delegatura NIK  
w Białymstoku

Podlaski Oddział 
Wojewódzki NFZ

Maciej Bogdan 
Olesiński

Opisowa

2.
SP ZOZ w Dąbrowie 

Białostockiej
Jan Chodziutko Opisowa

3.
NZOZ Centrum 

Medyczne  
w Szumowie

Janina Śledziewska Opisowa

4.
NZOZ DAMED  

w Turośli
Dariusz Zduńczyk Opisowa

5.

Delegatura NIK  
w Lublinie

Lubelski Oddział 
Wojewódzki NFZ

Karol Tarkowski Opisowa

6.
NZOZ Centrum 

Medyczne ANI-MED 
w Janowie Lubelskim

Magdalena 
Woś-Ponczek

Opisowa

7.
SP ZOZ we Włodawie 

– Poradnia  
w Urszulinie

Teresa Szpilewicz Opisowa

8. SP ZOZ w Parczewie Janusz Hordejuk Opisowa

9.

Delegatura NIK  
w Łodzi

Łódzki Oddział 
Wojewódzki NFZ

Artur Olsiński Opisowa

10.
Gminny Ośrodek 

Zdrowia  
w Parzęczewie

Jarosław 
Zajączkowski

Opisowa

11.
Gminny Ośrodek 

Zdrowia w Rząśni
Małgorzata Bujacz Opisowa

12.
NZOZ „INMED”  

w Inowłodzu
Sławomir 

Mrozowski
Opisowa

13.

Delegatura NIK  
w Olsztynie

Warmińsko- 
-Mazurski Oddział 
Wojewódzki NFZ

Andrzej Zakrzewski Opisowa

14.

Samodzielny 
Publiczny Gminny 
Ośrodek Zdrowia  

w Małdytach

Agnieszka Silarska 
- Litwin

Opisowa

15.

Samodzielny 
Publiczny Gminny 

Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Rybnie

Iwona Ćwiek Opisowa

16.

Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 

„Eskulap” s.c. 
Małgorzata 

Świstacka-Suwała, 
Wojciech Suwała  

w Dąbrównie

Małgorzata 
Świstacka-Suwała, 
Wojciech Suwała

Opisowa

Wykaz jednostek 
kontrolowanych
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Lp.

Jednostka 
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę

Nazwa jednostki 
kontrolowanej

Imię i nazwisko 
kierownika 

jednostki 
kontrolowanej

Ocena 
kontrolowanej 

działalności

17.

Delegatura NIK  
w Opolu

Opolski Oddział 
Wojewódzki NFZ

Robert Bryk Opisowa

18.

Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 

Andrzej Proszewski 
Spółka z o.o.  

w Olesnie

Marek Błaszczyk Opisowa

19.

Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 

Eskulap Spółka z o.o. 
w Praszce

Bolesław Luciński Opisowa

20.
Gminny Zespół 

Lecznictwa 
Otwartego w Kietrzu

Edward 
Bondarewicz

Opisowa

21.

Delegatura NIK  
w Poznaniu

Wielkopolski Oddział 
Wojewódzki NFZ

Agnieszka 
Pachciarz

Opisowa

22.

Niepubliczny Zakład 
Podstawowej & 
Specjalistycznej 

Opieki Zdrowotnej 
„Zbiersk” w Zbiersku

Piotr Chojnacki Opisowa

23.
NZOZ Centrum 

Medyczne  
KROB-MED w Krobi

Andrzej Jedlikowski Opisowa

24.

Niepubliczny 
Specjalistyczny 
Zakład Opieki 

Zdrowotnej 
„Poradnia 

Ginekologiczno- 
-Położnicza”  
w Kłodawie

Feliks Marek 
Tomczak

Opisowa

25.

Delegatura NIK  
w Rzeszowie

Podkarpacki Oddział 
Wojewódzki NFZ

Robert Bugaj Opisowa

26.

Samodzielny 
Publiczny Gminny 

Zakład Opieki 
Zdrowotnej  

w Krościenku 
Wyżnym

Tomasz Marosz Opisowa

27.
NZOZ Przychodnia 

Medycyny Rodzinnej 
S.C. w Niebylcu

Mirosław Skomro Opisowa

28.
NZOZ „PRAKTYKA” 

w Stubnie
Tomasz Śliwiński Opisowa
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Lp.

Jednostka 
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę

Nazwa jednostki 
kontrolowanej

Imię i nazwisko 
kierownika 

jednostki 
kontrolowanej

Ocena 
kontrolowanej 

działalności

29.

Delegatura NIK  
w Szczecinie

Zachodniopomorski 
Oddział Wojewódzki 

NFZ
Dariusz Ruczyński Opisowa

30.
Zespół Opieki 

Zdrowotnej 
w Polanowie

Marek Stachowicz Opisowa

31.

Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 

„Dr Ewa”  
w Szczecinku, 

Poradnia 
ginekologiczno- 

-położnicza  
w Grzmiącej

Ewa Ogrodzińska Opisowa

32.
Zespół Opieki 

Zdrowotnej 
w Bornem Sulinowie

Magdalena Bardua Opisowa
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6.3. Wykaz badań diagnostycznych i konsultacji medycznych 
niewykonanych pacjentkom z próby objętej kontrolą

Termin Badania diagnostyczne 
i konsultacje medyczne

Razem
Nie zlecono 

lub nie 
wykonano

Nie 
udokumentowano

Wykonano 
w innym 
terminie

Do 10. tyg. ciąży  
915 pacjentek

Grupa krwi i Rh 17 44 0

Przeciwciała odpornościowe 113 57 2

Morfologia krwi 13 3 0

Badanie ogólne moczu 14 10 0

Badanie cytologiczne 24 25 0

Badanie czystości pochwy 356 101 0

Badanie stężenia glukozy 
we krwi na czczo 20 12 0

VDRL 58 19 45

Badanie stomatologiczne, 
uwzględniające ocenę 
stanu zdrowia jamy 
ustnej, określenie potrzeb 
profilaktyczno-leczniczych 
i ustalenie planu leczenia 118 407 0

Badanie HIV 101 55 34

Badanie HCV 132 23 62

Badanie w kierunku 
toksoplazmozy (IgG, IgM) 78 24 25

Badanie w kierunku różyczki 355 2 0

11.–14. tydz. ciąży 
910 pacjentek

Badanie ultrasonograficzne 27 5 0

Badanie ogólne moczu 131 42 0

Badanie cytologiczne, 
jeśli nie było wykonane 
we wcześniejszym okresie 
ciąży 17 15 0

15.–20. tydz. ciąży 
879 pacjentek

Morfologia krwi 73 15 0

Badanie ogólne moczu 53 17 0

Badanie czystości pochwy 376 92 0

Badanie cytologiczne, jeśli 
nie było wcześniej wykonane 
w okresie ciąży 61 8 0
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Termin Badania diagnostyczne 
i konsultacje medyczne

Razem
Nie zlecono 

lub nie 
wykonano

Nie 
udokumentowano

Wykonano 
w innym 
terminie

21.–26. tydz. ciąży 
862 pacjentki

Badanie stężenia glukozy 
we krwi po doustnym 
podaniu 75 g glukozy  
(w 24.–28. tyg. ciąży)  
– dwukrotne oznaczenie 
stężenia glukozy: przed 
podaniem glukozy (na czczo) 
oraz po 2 godz. od podania 
glukozy 19 6 1

Badanie ultrasonograficzne 41 13 0

Badanie ogólne moczu 41 6 0

Przeciwciała anty-Rh 
u kobiet z Rh (-) 23 5 6

U kobiet z ujemnym 
wynikiem w I trymestrze 
- badanie w kierunku 
toksoplazmozy 94 19 20

Badanie cytologiczne, jeśli 
nie było wcześniej wykonane 
w okresie ciąży 51 5 0

27.–32. tydz. ciąży 
790 pacjentek

Morfologia krwi 53 9 0

Badanie ogólne moczu 43 13 0

Przeciwciała odpornościowe 150 42 7

Badanie ultrasonograficzne 34 17 0

W przypadku występowania 
wskazań - podanie globuliny 
anty-D (28.–30. tydz. ciąży) 34 3 0

Badanie cytologiczne, jeśli 
nie było wcześniej wykonane 
w okresie ciąży 54 9 0
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Termin Badania diagnostyczne 
i konsultacje medyczne

Razem
Nie zlecono 

lub nie 
wykonano

Nie 
udokumentowano

Wykonano 
w innym 
terminie

33.–37. tydz. ciąży 
725 pacjentek

Morfologia krwi 50 17 0

Badanie ogólne moczu 47 21 0

Badanie czystości pochwy 265 87 0

Antygen HBs 163 24 36

Badanie w kierunku HIV 311 51 0

Posiew z przedsionka 
pochwy i okolic odbytu 
w kierunku paciorkowców 
B-hemolizujących 70 20 1

W grupie kobiet 
ze zwiększonym ryzykiem 
populacyjnym lub 
indywidualnym ryzykiem 
zakażenia: VDRL 6 0 0

W grupie kobiet 
ze zwiększonym ryzykiem 
populacyjnym lub 
indywidualnym ryzykiem 
zakażenia: HCV 14 0 0

Badanie cytologiczne, jeśli 
nie było wcześniej wykonane 
w okresie ciąży 45 5 0

38.–39. tydz. ciąży 
530 pacjentek

Badanie ogólne moczu 111 25 0

Morfologia krwi 134 30 0

Po 40. tyg. ciąży 
badanie co 2–3 dni 

144 pacjentki

Badanie KTG 13 1 0

Badanie ultrasonograficzne 
(jednorazowo) 32 1 0
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6.4. Wykaz świadczeń profilaktycznych i działań w zakresie 
promocji zdrowia nieudzielonych pacjentkom z próby 
objętej kontrolą

Termin 
badania

Świadczenia profilaktyczne 
wykonywane przez lekarza  

lub położną i działania w zakresie 
promocji zdrowia

Niewykonane Nieudoku-
mentowane

świadczenia

Do 10. tyg. 
ciąży

915 
pacjentek

Badanie ogólne podmiotowe 
i przedmiotowe 0 0
Badanie we wzierniku 51 65
Badanie zestawione 59 49
Pomiar ciśnienia tętniczego krwi 9 77
Badanie gruczołów sutkowych 137 295
Określenie wzrostu i masy ciała 39 82
Ocena ryzyka ciążowego 11 160
Propagowanie zdrowego stylu życia, 
w tym zdrowia jamy ustnej 24 491
Przekazanie informacji o możliwości 
wykonania badań w kierunku wad 
uwarunkowanych genetycznie 0 472

11.-14. tydz. 
ciąży

910 
pacjentek

Badanie ogólne podmiotowe 
i przedmiotowe 0 0
Badanie we wzierniku 26 60
Badanie zestawione 29 63
Pomiar ciśnienia tętniczego krwi 0 63
Pomiar masy ciała 1 64
Ocena ryzyka ciążowego 10 215
Propagowanie zdrowego stylu życia, 
w tym zdrowia jamy ustnej 45 438
Kontrola stanu zdrowia jamy ustnej 69 508

15.-20. tydz. 
ciąży

879 
pacjentek

Badanie ogólne podmiotowe 
i przedmiotowe 0 0
Badanie we wzierniku 45 46
Badanie zestawione 32 35
Pomiar ciśnienia tętniczego krwi 0 61
Pomiar masy ciała 0 62
Ocena ryzyka ciążowego 8 157
Propagowanie zdrowego stylu życia, 
w tym zdrowia jamy ustnej 0 467

21.-26. tydz. 
ciąży

862 
pacjentki

Badanie ogólne podmiotowe 
i przedmiotowe 0 0
Badanie we wzierniku 62 45
Badanie zestawione 21 28
Ocena czynności serca płodu 0 42
Pomiar ciśnienia tętniczego krwi 0 64
Pomiar masy ciała 0 63
Ocena ryzyka ciążowego 8 150
Propagowanie zdrowego stylu życia, 
w tym zdrowia jamy ustnej 1 418
Kontrola stanu zdrowia jamy ustnej 83 524
Praktyczne i teoretyczne przygotowanie 
do porodu, połogu, karmienia piersią 
i rodzicielstwa w formie grupowej  
lub indywidualnej 41 363
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Termin 
badania

Świadczenia profilaktyczne 
wykonywane przez lekarza  

lub położną i działania w zakresie 
promocji zdrowia

Niewykonane Nieudoku-
mentowane

świadczenia

27.-32. tydz. 
ciąży

790 
pacjentek

Badanie ogólne podmiotowe 
i przedmiotowe 1 2
Badanie we wzierniku 54 35
Badanie zestawione 17 26
Ocena czynności serca płodu 0 28
Pomiar ciśnienia tętniczego krwi 0 52
Pomiar masy ciała 1 46
Ocena ryzyka ciążowego 4 149
Propagowanie zdrowego stylu życia, 
w tym zdrowia jamy ustnej 0 377
Praktyczne i teoretyczne przygotowanie 
do porodu, połogu, karmienia piersią 
i rodzicielstwa w formie grupowej  
lub indywidualnej 35 346

33.-37. tydz. 
ciąży

725 
pacjentek

Badanie ogólne podmiotowe 
i przedmiotowe 1 0
Badanie położnicze 0 31
Ocena wymiarów miednicy 113 141
Badanie we wzierniku 32 43
Badanie zestawione 10 27
Ocena czynności serca płodu 0 28
Pomiar ciśnienia tętniczego krwi 0 62
Ocena aktywności płodu 0 15
Badanie gruczołów sutkowych 192 239
Pomiar masy ciała 1 79
Kontrola stanu zdrowia jamy ustnej 94 347
Ocena ryzyka ciążowego 12 137
Propagowanie zdrowego stylu życia, 
w tym zdrowia jamy ustnej 14 329
Praktyczne i teoretyczne przygotowanie 
do porodu, połogu, karmienia piersią 
i rodzicielstwa w formie grupowej 
lub indywidualnej 43 322

38.-39. tydz. 
ciąży

530 
pacjentek

Badanie ogólne podmiotowe 
i przedmiotowe 0 0
Badanie położnicze 0 37
Ocena czynności serca płodu 0 18
Ocena aktywności płodu 0 12
Pomiar ciśnienia tętniczego krwi 0 51
Pomiar masy ciała 0 51
Ocena ryzyka ciążowego 3 105
Propagowanie zdrowego stylu życia, 
w tym zdrowia jamy ustnej 8 249
Praktyczne i teoretyczne przygotowanie 
do porodu, połogu, karmienia piersią 
i rodzicielstwa w formie grupowej  
lub indywidualnej 40 235
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Termin 
badania

Świadczenia profilaktyczne 
wykonywane przez lekarza  

lub położną i działania w zakresie 
promocji zdrowia

Niewykonane Nieudoku-
mentowane

świadczenia

Po 40. tyg. 
ciąży

144 
pacjentki

Badanie ogólne podmiotowe 
i przedmiotowe 1 0
Badanie położnicze 0 10
Badanie we wzierniku – według wskazań 
medycznych 4 10
Badanie zestawione – według wskazań 
medycznych 6 8
Ocena ruchów płodu 0 1
Ocena czynności serca płodu 0 0
Pomiar ciśnienia tętniczego krwi 0 18
Pomiar masy ciała 0 18
Ocena ryzyka ciążowego 1 31
Propagowanie zdrowego stylu życia, 
w tym zdrowia jamy ustnej 2 77
Praktyczne i teoretyczne przygotowanie 
do porodu, połogu, karmienia piersią 
i rodzicielstwa w formie grupowej lub 
indywidualnej 10 68
Skierowanie do hospitalizacji po 41 tyg. 
ciąży 10 8

Skierowanie do położnej między 21.–26. tyg. ciąży 45 333
Potwierdzenie objęcia opieką przez położną 66 425
Sporządzenie planu opieki przedporodowej 175 334
Sporządzenie plan porodu 197 368

Świadczenia udzielone kobietom niebędącym 
w ciąży 

(1350 pacjentek)
Wywiad dot. ryzyka wystąpienia raka piersi 35 410
Wywiad dot. ryzyka wystąpienia raka szyjki macicy 76 341
Badanie piersi 156 341
Cytologia 74 57
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6.5. Pokontrolny panel ekspertów poświęcony dostępności 
świadczeń ginekologiczno-położniczych na terenach 
wiejskich

20 lutego 2018 r. w siedzibie NIK odbył się panel ekspertów, którego celem 
było omówienie problemów z dostępem na terenach wiejskich do ambu-
latoryjnych świadczeń ginekologiczno-położniczych oraz do świadczeń 
w ramach profilaktycznych programów zdrowotnych raka szyjki macicy 
i raka piersi.

Udział w panelu wzięli przedstawiciele: Narodowego Funduszu Zdro-
wia, Ministerstwa Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, konsultanci krajowi 
i wojewódzcy w dziedzinach medycznych związanych z problematyką kon-
troli, przedstawiciele placówek ochrony zdrowia i organizacji pozarządo-
wych, których celem jest m.in. dążenie do zapewnienia właściwej opieki 
medycznej nad kobietami w ciąży.

Konsultant krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii zwrócił uwagę, 
że brak jest bezpośrednich danych dotyczących dostępności do świadczeń 
ginekologiczno-położniczych na terenach wiejskich. Pośrednio o tej dostęp-
ności może świadczyć liczba kontraktów NFZ z podmiotami prowadzącymi 
działalność na terenach wiejskich oraz dane o śmiertelności okołoporo-
dowej na tych terenach. W 2016 r. w województwach o najmniejszej licz-
bie świadczeniodawców występował największy wskaźnik umieralności 
okołoporodowej (np. w woj. lubuskim i podlaskim). Odwrotna sytuacja 
była w województwach o dużej liczbie świadczeniodawców (np. woj. ślą-
skie, małopolskie, wielkopolskie), gdzie w 2016 r. odnotowano najniższy 
wskaźnik umieralności okołoporodowej. W województwach o najwyższym 
wskaźniku umieralności okołoporodowej były również najniższe wskaźniki 
wartości kontraktu zawartego z NFZ w przeliczeniu na jednego świadcze-
niodawcę z terenów wiejskich.

Uczestnicy panelu zwrócili również uwagę na rzadsze korzystanie ze świad-
czeń ginekologicznych przez mieszkanki wsi. Badania ankietowe przepro-
wadzone przez Instytut Medycyny Wsi w Lublinie na próbie 9000 pacjen-
tów (w tym ok. 60% stanowiły kobiety) wykazały, że w ciągu ostatniego 
roku poprzedzającego badanie tylko 33% respondentek z terenów wiej-
skich korzystało ze świadczeń ginekologicznych (43% respondentek z mia-
sta było u ginekologa). Kobiety z terenów wiejskich ostatni raz w gabinecie 
ginekologicznym były 5,5 roku przed badaniem ankietowym, a mieszkanki 
miasta przed czterema laty. Nigdy u ginekologa nie było dwa razy więcej 
kobiet ze wsi niż z miasta. Badanie ankietowe wskazywało, że kobiety sła-
biej wykształcone rzadziej udają się do ginekologa (pokrywało się to rów-
nież ze spostrzeżeniami innych uczestników panelu ekspertów).

Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników zwrócił 
uwagę na nieprzestrzeganie przez podmioty lecznicze standardów opieki 
okołoporodowej. Wymienione w tym rozporządzeniu świadczenia zale-
cane do wykonania uznał za niezbędne minimum dla prawidłowego moni-
torowania przebiegu ciąży. Należy zatem kontrolować wykonywanie tego 
obowiązku. Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicz-
nego i położniczego zauważyła, że w Polsce położne odwiedzają pacjentki 

Cel panelu

Uczestnicy panelu

Problemy wskazane 
przez uczestników 
panelu
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dopiero po porodzie – zaniedbana jest opieka położnych w trakcie ciąży, 
nie jest prowadzona w tym okresie edukacja laktacyjna (np. umiejętność 
przystawiania noworodka do piersi). Wskazane jest opracowanie standar-
dów edukacji przedporodowej przyszłych matek. Zdaniem jednego z leka-
rzy uczestniczących w panelu ekspertów, zbyt duże i przez to bardzo cza-
sochłonne, są wymogi dotyczące prowadzenia dokumentacji medycznej. 
Powinien być również wyliczony koszt udzielania zalecanych świadczeń 
zdrowotnych.

Zdaniem uczestników panelu, poprawie dostępności do świadczeń gineko-
logiczno-położniczych mogłoby służyć większe zaangażowanie pielęgnia-
rek położnych POZ w sprawowanie opieki nad kobietami w ciąży. Jednak 
sposób finansowania przez NFZ badań zalecanych standardami opieki oko-
łoporodowej nie zapewnia opłacalności realizacji tych świadczeń. Podob-
nie się to ma do wprowadzonej od 1 stycznia 2014 r. możliwości udziału 
położnych POZ w wykonywaniu badań w ramach programu profilaktyki 
raka szyjki macicy. Z powodu braku opłacalności położne POZ nie udzie-
lają tych świadczeń, odmiennie niż jest to w innych krajach europejskich. 

Uczestnicy panelu zwracali również uwagę na potrzebę zwiększenia świa-
domości kobiet dotyczącej konieczności wykonywania badań cytologicz-
nych, informowania o „koszyku” świadczeń zalecanych standardami opieki 
okołoporodowej, o bezpłatnej opiece nad kobietami w ciąży. Przedstawi-
ciele organizacji pozarządowych wskazali na brak tradycji wizyt w gabine-
tach ginekologicznych i związane z tym bariery w naruszaniu sfery intym-
ności. Powinna być odpowiednio wcześnie wdrożona edukacja – połączona 
z wizytą poglądową w gabinecie ginekologicznym (oswojenie z gabinetem, 
wyposażeniem). Wskazano także na potrzebę kierowania przez lekarzy 
kobiet w ciąży do położnych POZ, monitorowanie dostępności do opieki 
okołoporodowej kobiet niepełnosprawnych.

Przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta zauważyła konieczność wprowa-
dzenia w rozporządzeniu z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegóło-
wych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą, uregulowań gwarantują-
cych zapewnienie pacjentkom prawa do intymności i godności w gabine-
tach badań.

Uczestnicy panelu wskazali, że w celu poprawy dostępności do świadczeń 
ginekologiczno-położniczych oraz do programów zdrowotnych raka szyjki 
macicy i raka piersi, niezbędne są następujące działania:

1. Zwiększenie nakładów na finansowanie tych świadczeń zdrowotnych.

2. Dostosowanie przez NFZ opłat za prowadzenie ciąży do kosztu udziela-
nia świadczeń zalecanych standardami opieki okołoporodowej.

3. Opracowanie systemu edukacyjnego obejmującego dziewczęta i kobiety 
począwszy od edukacji szkolnej, praw przysługujących kobietom w ciąży 
i połogu, do ich uczestnictwa w profilaktycznych programach zdrowot-
nych. 

Konkluzje panelu
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4. Prowadzenie przez położne POZ opieki nad pacjentkami podczas ciąży, 
także w zakresie edukacji o pielęgnacji noworodka oraz karmieniu piersią.

5. Wprowadzenie w rozporządzeniu z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, uregulowań 
gwarantujących zapewnienie pacjentkom prawa do intymności i godno-
ści w gabinetach badań.
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6.6. Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno- 
-ekonomicznych

Stosownie do art. 68 ust. 1–3 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej każdy 
ma prawo do ochrony zdrowia. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji 
materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń 
opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres 
udzielania świadczeń określa ustawa. Władze publiczne są obowiązane 
do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężar-
nym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.

Zasady wykonywania działalności leczniczej oraz funkcjonowania podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą określono w ustawie o działalno-
ści leczniczej. Podmiotami leczniczymi są m.in. publiczne i niepubliczne zoz 
(art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy). Rodzajami działalności leczniczej są m.
in. ambulatoryjna opieka specjalistyczna i profilaktyczne programy zdro-
wotne.

W ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych określono zakres i warunki udzielania świadczeń medycz-
nych oraz zasady i tryb ich finansowania ze środków publicznych, a także 
zadania władz publicznych w zakresie zapewnienia równego dostępu 
do tych świadczeń. Zgodnie z tą ustawą, świadczeniobiorcy mają, na zasa-
dach w niej określonych, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, których 
celem jest zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wcze-
sne wykrywanie chorób, leczenie, pielęgnacja oraz zapobieganie niepeł-
nosprawności i jej ograniczenie (art. 15). Podstawą udzielania świadczeń 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez NFZ jest 
umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zawarta pomiędzy 
świadczeniodawcą a dyrektorem OW NFZ (art. 132).

Narodowy Program Zdrowia na lata 2016–2020 jako jeden z celów ope-
racyjnych ustanowił poprawę zdrowia prokreacyjnego, obejmujący sze-
reg działań sprzyjających poprawie stanu zdrowia prokreacyjnego, w tym 
głównie działania edukacyjne personelu medycznego oraz edukację proz-
drowotną i informacyjną skierowaną do społeczeństwa. W programie tym 
nie zaplanowano jednak zwiększenia dostępu ludności wiejskiej do świad-
czeń zdrowotnych.

Głównym celem Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworo-
wych na lata 2016–2024 jest dążenie do przybliżenia się do wskaźników 
europejskich w zakresie 5-letnich przeżyć chorych na nowotwory mające 
największy udział w strukturze zgonów na nowotwory w Polsce. Jed-
nym z priorytetów jest „Promocja zdrowia i profilaktyka nowotworów”, 
który zakłada działania nakierowane w szczególności na rozwój profilak-
tyki wczesnej nowotworów złośliwych, polegającej na utrwalaniu prawi-
dłowych wzorców zdrowego stylu życia oraz na profilaktyce pierwotnej 
(I fazy), polegającej na zapobieganiu chorobom przez kontrolowanie czyn-
ników ryzyka, ze szczególnym nastawieniem na raka szyjki macicy, raka 
piersi, raka jelita grubego, raka płuc. Celem zwiększenia świadomości spo-
łeczeństwa i jego edukacji będą działania informacyjne, promocyjne, eduka-

Konstytucyjne prawo  
do ochrony zdrowia

Narodowy  
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cyjne, przeciwdziałające zachorowaniom na nowotwory, w tym m.in. dzia-
łania na rzecz zwiększenia zgłaszalności na badania przesiewowe, mające 
na celu wczesne wykrywanie nowotworów piersi i szyjki macicy.

Plan finansowy NFZ na 2016 rok na świadczenia AOS zakładał 
5 834 694 tys. zł (plan ostateczny), zaś plan na 2017 rok zakłada wydatki 
w kwocie 5 603 485 tys. zł (NFZ nie publikuje danych o wydatkach 
na poszczególne zakresy świadczeń). NFZ finansuje świadczenia gwaran-
towane określone w rozporządzeniach Ministra Zdrowia w sprawie AOS 
i programów zdrowotnych. W załącznikach do tych rozporządzeń usta-
lone zostały m.in. warunki realizacji świadczeń zdrowotnych dotyczące 
kwalifikacji personelu, wyposażenia w sprzęt i aparaturę, dostępności 
do badań. Wymogi dotyczące udzielania świadczeń w rodzaju AOS, zakres 
położnictwo i ginekologia określone zostały w poz. 34 załącznika w spra-
wie AOS. Wymogi dotyczące udzielania świadczeń w rodzaju Programów 
Zdrowotnych, zakres profilaktyka raka szyjki macicy – zakres podstawowy, 
określono w poz. 2 załącznika do rozporządzenia w sprawie programów 
zdrowotnych. Polega on na pobraniu materiału z szyjki macicy do przesie-
wowego badania cytologicznego. Kolejny etap (diagnostyczny) wykony-
wany jest w laboratorium (w niniejszej kontroli ten etap i następny będzie 
pominięty). W odniesieniu do profilaktyki raka piersi – etap podstawowy 
polega na wykonaniu badania mammograficznego. Niemniej jednak lekarz 
powinien przeprowadzić wywiad dotyczący wystąpienia ryzyka tego scho-
rzenia, zaproponować pacjentce wykonanie badania.

Pomieszczenia i urządzenia poradni powinny spełniać wymogi określone 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. Powinny 
również zapewnić realizację prawa pacjenta do poszanowania intymności 
i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowot-
nych (art. 20 ust. 1 i 22 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta). W rozporządze-
niu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. ustalono ogólne wymogi 
stawiane podmiotom prowadzącym działalność leczniczą, zaś w załączniku 
nr 2 do rozporządzenia ustalono wymagania dotyczące pomieszczeń ambu-
latorium. W myśl pkt 5 tego załącznika, gabinet badań ginekologicznych 
powinien mieć bezpośrednie połączenie z pomieszczeniem higieniczno-
-sanitarnym wyposażonym dodatkowo w bidet. Zgodnie z art. 207 ustawy 
o działalności leczniczej, podmiot wykonujący działalność leczniczą, który 
w dniu wejścia w życie tej ustawy (tj. 1 lipca 2011 r.) nie spełniał wymagań, 
obowiązany jest dostosować pomieszczenia i urządzenia do tych wyma-
gań do 31 grudnia 2017 r., pod warunkiem opracowania i przedstawienia 
(do 31 grudnia 2012 r.) organowi prowadzącemu rejestr podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą (właściwemu wojewodzie) programu dosto-
sowania do wymagań, zaopiniowanego przez właściwy organ Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej. W myśl załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie 
AOS , w lokalizacji poradni ginekologicznej udzielającej świadczeń zabiego-
wych powinien znajdować się gabinet diagnostyczno-zabiegowy (poz. 371 
i następne).

Zgodnie z art. 95a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicznych, Minister Zdrowia zatwierdza i publikuje 
na stronie BIP mapę ogólnopolską i regionalne mapy potrzeb zdrowotnych 

Wymogi finansowania 
przez NFZ świadczeń 
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(sporządzane dla obszaru województwa). Mapy potrzeb zdrowotnych, 
zgodnie z założeniami ujętymi w dokumencie „Krajowe ramy strategiczne. 
Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014–2020”, zostały opracowane 
dla 30 grup chorób, w tym grupa 10 „Ciąża, poród, połóg”. W myśl art. 95c 
tej ustawy, na podstawie mapy regionalnej wojewoda w porozumieniu 
z Wojewódzką Radą do spraw Potrzeb Zdrowotnych ustala priorytety regio-
nalnej polityki zdrowotnej, mając na uwadze stan zdrowia obywateli oraz 
uzyskanie efektów zdrowotnych o najwyższej wartości. Na najbliższe lata 
opracowane zostały priorytety, które jednak dotyczą wyłącznie lecznictwa 
szpitalnego.

W OW NFZ działają rady oddziałów o charakterze opiniodawczo-nad-
zorczym. W skład rady wchodzi dziewięciu członków będących ubezpie-
czonymi zamieszkującymi na obszarze działania danego oddziału, powo-
ływanych od 1 stycznia 2017 r. przez właściwego wojewodę – wcześniej 
powoływani byli przez ministra właściwego do spraw zdrowia (art. 106 
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych). Do zadań rady należy m.in. monitorowanie prawidłowości 
postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej oraz realizacji tych umów, kontrolowanie bieżącej działalności 
oddziału we wszystkich dziedzinach jego działalności.

Podstawą udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych jest umowa zawarta pomiędzy dyrektorem OW NFZ a pod-
miotem wyłonionym zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, tj. w trybie konkursu ofert albo 
rokowań. 

Kontraktowanie świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej z zakresu 
ginekologii od 1 stycznia 2015 r. regulowały zarządzenia Prezesa NFZ 
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju 
ambulatoryjna opieka specjalistyczna: Nr 79/2014/DSOZ z dnia 5 grud-
nia 2014 r. (do 30 czerwca 2016 r.) i Nr 62/2016/DSOZ z dnia 30 czerwca 
2016 r. (od 1 lipca 2016 r.). Odnośnie programów zdrowotnych obowią-
zywały zaś zarządzenia Prezesa NFZ: Nr 84/2014/DSOZ z dnia 16 grud-
nia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów 
w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne (do 30 czerwca 2016 r.) 
i Nr 67/2016/DSOZ z 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków 
zawierania i realizacji umów w rodzaju programy zdrowotne – w zakre-
sach: profilaktyczne programy zdrowotne (od 1 lipca 2016 r.).

W zarządzeniach tych wskazano warunki wymagane do udzielania świad-
czeń (wynikające z rozporządzeń w sprawie AOS i programów zdrowot-
nych) oraz dodatkowo oceniane (punktowane) przez NFZ podczas konkur-
sów na udzielanie tych świadczeń.

Liczba poradni w gminach wiejskich wynosiła od sześciu w woj. podla-
skim (8,3% ogółu takich poradni w województwie) i siedmiu w woj. opol-
skim (9,5%) do 50 w woj. podkarpackim (28,7%) i 41 w woj. łódzkim 
(22,2%). Dysproporcje w rozmieszczeniu poradni ginekologiczno-położ-
niczych są szczególnie widoczne przy porównaniu z liczbą kobiet i urodzeń 
na danym terenie. Mieszkanki wsi w wieku co najmniej 18 lat w 2016 r. 

Umowy zawierane 
z NFZ na udzielanie 

świadczeń zdrowotnych
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stanowiły 38% Polek w tej grupie wiekowej. Urodziły one 41% wszystkich 
dzieci. W województwach objętych kontrolą NIK mieszkanki wsi stanowiły 
od 29% w woj. zachodniopomorskim do 57% w woj. podkarpackim. Miesz-
kanki terenów wiejskich z tych województw urodziły od 34% dzieci w woj. 
zachodniopomorskim do 60% w woj. podkarpackim. Pomimo to poradnie 
w gminach wiejskich stanowiły jedynie od 8% wszystkich poradni gine-
kologiczno-położniczych (woj. podlaskie) do 29% w woj. podkarpackim. 
W gminach miejskich znajdowało się zaś od 35% (woj. opolskie) do 82% 
(woj. podlaskie) takich poradni.

Standardy opieki okołoporodowej określają poszczególne elementy 
opieki medycznej, mającej na celu uzyskanie dobrego stanu zdrowia matki 
i dziecka. Przepis ten dotyczy postępowania z kobietą, której ciąża prze-
biega bez powikłań. W załączniku do rozporządzenia (część II) wymieniono 
zalecany zakres świadczeń profilaktycznych i działań w zakresie promocji 
zdrowia oraz badań diagnostycznych i konsultacji medycznych, wykony-
wanych u kobiet w ciąży, wraz z przedziałem czasowym ich przeprowa-
dzania – zaczynając w okresie do 10. tygodnia ciąży aż do jej rozwiązania. 
W części III załącznika wymienione zostały czynniki ryzyka identyfikowane 
podczas ciąży oraz przed porodem (czynniki te powinny być oceniane pod-
czas każdej wizyty podczas ciąży przez lekarza lub położną). Podczas opieki 
przedporodowej osoba sprawująca opiekę wspólnie z ciężarną powinny 
ustalić plan opieki przedporodowej oraz plan porodu (część IV załącznika 
do standardów opieki okołoporodowej). Plan ten obejmuje wszystkie pro-
cedury medyczne wraz z określeniem czasu ich wykonania. W planie opieki 
należy uwzględnić możliwość zakwalifikowania ciężarnej do Programu 
badań prenatalnych, realizowanego w ramach programów zdrowotnych 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Plan 
porodu obejmuje wszystkie elementy postępowania medycznego podczas 
porodu i miejsce porodu. Plan opieki przedporodowej i plan porodu może 
być modyfikowany odpowiednio do sytuacji zdrowotnej ciężarnej w trak-
cie opieki. Plany te powinny być dołączane do dokumentacji medycznej. 
Osoba sprawująca opiekę przedporodową powinna przekazać ciężarnej 
kopię planu opieki przedporodowej. Ciężarną należy poinformować, że 
zaleca się prowadzenie porodu w warunkach szpitalnych, z zagwaranto-
wanym dostępem do wydzielonej sali operacyjnej do cięć cesarskich, gdzie 
w sytuacji wystąpienia powikłań zarówno u matki, jak i u płodu lub nowo-
rodka, możliwe jest natychmiastowe podjęcie interwencji medycznych, ade-
kwatne do zaistniałej sytuacji położniczej lub stanu noworodka.

Standardy opieki okołoporodowej przestaną obowiązywać najpóźniej 
do 31 grudnia 2018 r. Stanie się tak wskutek zmiany delegacji ustawowej 
z art. 22 ust. 577, zgodnie z którą minister właściwy do spraw zdrowia może 
określać standardy organizacyjne opieki zdrowotnej w wybranych dziedzi-
nach medycyny (dotychczas minister mógł określać standardy postępowa-
nia medycznego).

77 Art. 22 ust. 5 zmieniony art. 1 pkt 11 lit b ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. zmieniającej ustawę 
o działalności leczniczej (Dz. U. poz. 960). Stosownie do art. 41 tej ustawy przepisy dotychczas 
wydane zachowują moc nie dłużej niż do 31 grudnia 2018 r.

Standardy opieki 
okołoporodowej
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Minister Zdrowia wydał również rozporządzenie z dnia 9 listopada 2015 r. 
w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świad-
czeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu oko-
łoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą 
w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych 
powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych78. 
Zgodnie z pkt. 10 załącznika do tego rozporządzenia, sprawowanie opieki 
specjalistycznej nad pacjentką w okresie ciąży przebiegającej w sposób nie-
fizjologiczny, wymagającej leczenia z powodu określonego schorzenia, nie 
zwalnia lekarza sprawującego tę opiekę, od realizacji świadczeń profilak-
tycznych i działań w zakresie promocji zdrowia oraz badań diagnostycz-
nych, a także konsultacji medycznych, wykonywanych w okresie ciąży, wraz 
z okresami ich przeprowadzania – z możliwością dokonywania uzasadnio-
nych stanem pacjentki zmian.

78 Dz. U. poz. 2007.
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6.7. Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej 
działalności

1. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej 
(Dz. U. Nr 78, poz. 483, ze zm.).

2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 160).

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej  
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, ze zm.).

4. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, ze zm.).

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjali-
stycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 357, ze zm.).

6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w spra-
wie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 188).

7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w spra-
wie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świad-
czeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad 
kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu 
oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. z 2016 r. poz. 1132).

8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie 
rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 
przetwarzania (Dz. U. poz. 2069).

9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w spra-
wie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszcze-
nia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 
poz. 739).

10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie 
ogólnych warunków zawierania umów o udzielenie świadczeń opieki 
zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, ze zm.).

11. Zarządzenie Nr 81/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 
z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania 
i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna. 

12. Zarządzenie nr 57/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdro-
wia z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia warunków 
zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdro-
wotne. 

13. Zarządzenie Nr 54/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdro-
wia z dnia 30 września 2011 r. w sprawie określenia kryteriów oceny 
ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świad-
czeń opieki zdrowotnej. 

14. Zarządzenie Nr 46/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdro-
wia z dnia 16 września 2011 r. w sprawie warunków postępowania do-
tyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 
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15. Zarządzenie Nr 79/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdro-
wia z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawiera-
nia i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna. 

16. Zarządzenie Nr 62/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 
z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania 
i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna. 

17. Zarządzenie nr 84/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdro-
wia z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawie-
rania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne. 

18. Zarządzenie nr 67/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdro-
wia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawie-
rania i realizacji umów w rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: 
profilaktyczne programy zdrowotne. 

19. Zarządzenie Nr 79/2014/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 5 grudnia 2014 r. 
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodza-
ju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

20. Zarządzenie Nr 62/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30 czerwca 2016 r. 
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodza-
ju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.
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6.8. Wykaz podmiotów, którym przekazano informację 
o wynikach kontroli 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów
5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
6. Rzecznik Praw Obywatelskich
7. Minister Zdrowia
8. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
9. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu RP
10. Komisja Zdrowia Sejmu RP
11. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP
12. Komisja Zdrowia Senatu RP
13. Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP
14. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
15. Rzecznik Praw Pacjenta
16. Krajowy konsultant w dziedzinie położnictwa i ginekologii
17.  Krajowy konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego 

i położniczego
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6.9. Stanowisko Ministra do informacji o wynikach kontroli
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6.10. Opinia Prezesa NIK do stanowiska Ministra


