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Wykaz stosowanych skrótów, skrótowców i pojęć

ustawa o NIK ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1;
ustawa  

o prawach pacjenta
ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta2;

rozporządzenie 
z 2015 r. w sprawie 

dokumentacji 
medycznej

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, 
zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania3;

rozporządzenie 
z 2020 r. w sprawie 

dokumentacji 
medycznej

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, 
zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania4;

rozporządzenie 
z 2018 r. 

w sprawie opieki 
okołoporodowej

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie 
standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej5;

rozporządzenie 
z 2015 r. 

w sprawie opieki 
okołoporodowej

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie 
standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych 
w dziedzinie położnictwa i ginekologii, z zakresu okołoporodowej opieki 
położniczo-ginekologicznej sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, 
połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad 
kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych6;

rozporządzenie 
w sprawie świadczeń 

gwarantowanych

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego7;

rozporządzenie 
z 2012 r. w sprawie 

pomieszczeń 
i urządzeń placówek 

leczniczych

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą8;

rozporządzenie 
z 2019 r. w sprawie 

pomieszczeń i urządzeń 
placówek leczniczych

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szcze- 
gółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą9; 

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia;
poronienie wydalenie lub wydobycie z ustroju matki płodu, który nie oddycha ani 

nie wykazuje żadnego innego znaku życia, jak czynność serca, tętnienie 
pępowiny lub wyraźne skurcze mięśni zależnych od woli, o ile nastąpiło 
to przed upływem 22. tygodnia ciąży10;

  1  Dz. U. z 2020 r. poz. 1200. 
  2  Dz. U. z 2020 r. poz. 849.
  3  Dz. U. poz. 2069; uchylone z dniem 15 kwietnia 2020 r.
  4  Dz. U. poz. 666.  
  5  Dz. U. poz. 1756.
  6  Dz. U. poz. 2007; uchylone z dniem 31 grudnia 2018 r.
  7  Dz. U. z 2017 r. poz. 2295, ze zm.
  8  Dz. U. poz. 739; uchylone z dniem 1 kwietnia 2019 r.
  9  Dz. U. poz. 595.
10  Ust. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia z 2020 r. w sprawie dokumentacji medycznej. 
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sytuacje szczególne rozpoznanie podczas ciąży ciężkiej choroby lub wady dziecka, poronienie, 
urodzenie dziecka martwego, niezdolnego do życia, chorego lub z wadami 
wrodzonymi11; 

szpital zakład leczniczy, w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność 
leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne12;

urodzenie martwe całkowite wydalenie lub wydobycie z ustroju matki płodu, o ile nastąpiło 
po upływie 22. tygodnia ciąży, który po takim wydaleniu lub wydobyciu nie 
oddycha ani nie wykazuje żadnego innego znaku życia, jak czynność serca, 
tętnienie pępowiny lub wyraźne skurcze mięśni zależnych od woli13.

11  Część XV ust. 1 załącznika do rozporządzenia z 2018 r. w sprawie opieki okołoporodowej. 
W rozporządzeniu z 2015 r. w sprawie opieki okołoporodowej sytuacje te zdefiniowano jako 
niepowodzenia położnicze (część VII ust. 1).

12  Art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 295, ze zm.).

13  Ust. 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia z 2020 r. w sprawie dokumentacji medycznej.
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Ciąża i narodziny dziecka są dla kobiety wyjątkowymi wydarzeniami, czę-
sto związanymi z reorganizacją codziennego życia zawodowego i osobiste-
go z racji pojawienia się dziecka. Prawidłowo przebiegająca ciąża i poród 
dostarczają radości rodzicom i całej rodzinie, a personel medyczny ma szanse 
uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu. Jednak nie wszystkie ciąże koń-
czą się urodzeniem zdrowego dziecka. Mogą wystąpić sytuacje szczególne, 
jak np.: poronienie, urodzenie dziecka martwego, chorego i niezdolnego 
do życia.

Według raportu UNICEF, na świecie co 16 sekund rodzi się martwe dziec-
ko14. W raporcie zauważono również, że martwe urodzenia są wyzwaniem 
nie tylko w ubogich krajach. W 2019 r. 39 krajów o wysokich dochodach 
odnotowało większą liczbę martwych urodzeń niż zgonów noworodków, 
a 15 krajów miało wyższą liczbę martwych urodzeń niż zgonów niemowląt.

Polska oraz cała Europa leżą w strefie, w której wskaźnik martwych urodzeń 
nie przekracza sześciu zgonów na 1000 porodów. W Polsce ten wskaźnik 
wynosi nieco ponad trzy martwe urodzenia na 1000 porodów, podobnie jak 
w Belgii, Francji czy na Węgrzech. Lepsza sytuacja ma miejsce w Czechach, 
Niemczech, Szwecji, Norwegii oraz Finlandii. Tym niemniej, wciąż ok. 1700 
Polek rocznie rodzi martwe dzieci i jest to zawsze ogromna rodzinna tragedia15.

Infografika nr 1  
Urodzenia martwe
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Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie danych uzyskanych z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 
Zdrowia.

Szacuje się, że w Polsce około 10–15% wszystkich ciąż kończy się poronie-
niem. Z danych zgromadzonych na podstawie sprawozdań o działalności 
ogólnej szpitali wynika, że w Polsce w 2017 r., u ponad 40 tys. kobiet  

14  https://unicef.pl/co-robimy/aktualnosci/dla-mediow/martwe-urodzenia-raport-onz [data 
dostępu: 21.10.2020 r.]; https://data.unicef.org/resources/a-neglected-tragedy-stillbirth-
estimates-report/.

15  https://niebieskiepudelko.pl/martwe-urodzenia/ [data dostępu: 15.11.2019 r.].

Pytanie definiujące  
cel główny kontroli
Czy pacjentkom 
zapewniono prawidłową  
i wystarczającą opiekę  
w przypadkach poronień  
i martwych urodzeń?

Pytania definiujące cele 
szczegółowe kontroli

1.  Czy proces udzielania 
świadczeń opieki 
zdrowotnej w związku  
z poronieniami  
i martwymi urodzeniami 
został zorganizowany 
zgodnie  
z przepisami prawa?

2.  Czy kontrolowane 
podmioty przestrzegały 
obowiązujących 
uregulowań  
(w tym standardów) 
dotyczących opieki 
okołoporodowej  
w przypadkach poronień  
i martwych urodzeń?

3.  Czy udzielone 
świadczenia stanowiły 
wystarczającą formę 
pomocy pacjentkom?

Jednostki 
kontrolowane 
Kontrolą zostało objętych 
35 szpitali. Ponadto  
w Informacji 
wykorzystano wyniki 
kontroli rozpoznawczej 
przeprowadzonej  
w Powiatowym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej  
w Starachowicach  
i Wojewódzkim Szpitalu 
Zespolonym w Kielcach.

Okres objęty kontrolą
2017–2020  
(do 14 września).
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ciąża zakończyła się poronieniem, w 2018 r. – u niemal 39 tys. a w 2019 r. 
– u ponad 39 tys.16

Infografika nr 2  
Poronienia samoistne
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Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie danych uzyskanych z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 
Zdrowia.

Medycznymi konsekwencjami utraty ciąży są najczęściej: krwotoki 
położnicze, wstrząs hipowolemiczny17, interwencje wewnątrzmaciczne, 
immunizacja czynnikiem Rh18 i niewydolność cieśniowo-szyjkowa19. 
Powikłania związane z interwencją wewnątrzmaciczną wynikają z zabie-
gów łyżeczkowania jamy macicy i obejmują: perforację macicy, krwotok, 
zakażenia oraz uszkodzenie warstwy błony śluzowej macicy. Odległym 
następstwem łyżeczkowania jamy macicy jest zespół pourazowych zro-
stów wewnątrzmacicznych spowodowany uszkodzeniem warstwy błony 
śluzowej macicy20.

W postępowaniu po utracie ciąży istotne jest również zapobieganie 
możliwym negatywnym następstwom psychologicznym. Utrata ciąży 
na skutek poronienia jest wydarzeniem biomedycznym, które wywiera 
ogromny wpływ na funkcjonowanie psychiczne kobiety i jej rodziny. Bez 
względu na stopień zaawansowania ciąży, jej utratę uznaje się za sytu-

16  Na podstawie danych uzyskanych przez NIK z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 
Zdrowia. Dane nie zawierają informacji na temat szpitali psychiatrycznych, szpitali podległych 
Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz szpitali podległych Ministerstwu 
Sprawiedliwości.

17  Nagły kliniczny stan zagrożenia życia, spowodowany względnym lub bezwzględnym 
zmniejszeniem objętości krwi krążącej. Najczęstszą przyczyną jest obfity krwotok.

18  Leczenie tego stanu polega na podawaniu immunoglobuliny anty-D w sytuacjach wysokiego 
ryzyka kontaktu krwi kobiety Rh D ujemnej z krwią RH D dodatnią.

19  Niezdolność szyjki macicy do utrzymania ciąży do terminu porodu spowodowana zaburzeniami 
jej funkcji. Stanowi jedną z najistotniejszych przyczyn niepowodzeń położniczych w II i III 
trymestrze ciąży i urodzeń noworodków z niską masą urodzeniową.

20  P. Fiegler, K. Kamiński, W. Kaźmierczak, J. Radzioch, P. Węgrzyn, Przyczyny, etiologia oraz 
współczesne metody diagnostyki i leczenia poronień, „Ginekologia Praktyczna” 2004; nr 12,  
s. 26–29.
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acyjny kryzys psychologiczny – trwającą 6–8 tygodni reakcję zdrowej 
kobiety na sytuację trudną, przekraczającą zasoby i możliwości ada-
ptacyjne. Poronienie wywołuje wstrząs przez swoją nagłość, nieprze-
widywalność i brak możliwości kontroli. Powoduje wzmożone napięcie, 
poczucie dyskomfortu i załamanie mechanizmów radzenia sobie21. 

U kobiet po poronieniu ponad dwukrotnie częściej występuje depresja 
niż u kobiet, które nie doświadczyły straty dziecka przed narodzinami. 
Depresja dotyka prawie 11% kobiet, które poroniły, przy czym doświad-
czenie depresji po pierwszym poronieniu powoduje nawrót tego zaburze-
nia w przyszłości. 

Według psycholog I. Barton-Smoczyńskiej, kobiety po stracie dziecka 
poczętego można zaklasyfikować do grupy zagrożonej wystąpieniem 
syndromu PTSD22. Daje się u nich zauważyć liczne objawy tego Zespo-
łu: zmniejszenie wiary w siebie, osłabienie siły ego, bierność i pesymizm 
w relacjach z innymi, reakcje depresyjne i zaburzenia nastroju, silne 
dolegliwości psychosomatyczne, nawracające obrazy i myśli o wyraźnie 
negatywnym kolorycie emocjonalnym. Zwykle w diagnozie psychiatrycz-
nej termin ten stosuje się, gdy objawy trwają co najmniej przez miesiąc. 
Jeśli występują krócej, wówczas zaburzenie to nosi nazwę ostrej reakcji 
na stres. Cechą charakterystyczną PTSD jest długotrwałe występowanie 
reakcji po pewnym okresie inkubacji objawów, tak więc objawy PTSD 
mogą występować długo – nawet kilka lat po porodzie lub poronieniu23. 
Tylko część kobiet z objawami PTSD po stracie ciąży jest poddawana 
leczeniu specjalistycznemu. Wiele z nich próbuje poradzić sobie, szuka-
jąc wsparcia wśród bliskich, ale taka forma pomocy zazwyczaj nie jest 
wystarczająca. Metodą leczenia z wyboru jest praca nad traumą podczas 
psychoterapii. W trudniejszych czy powikłanych przypadkach stosuje się 
leki przeciwdepresyjne i przeciwlękowe. Bardzo istotną rolę odgrywają 
wszelkie grupowe formy terapeutyczne, takie jak bardziej lub mniej for-
malne grupy wsparcia dla kobiet doświadczających niepowodzeń położ-
niczych czy psychoterapia grupowa.

Opieka nad pacjentkami będącymi w tych szczególnych sytuacjach jest 
więc niezwykle ważna, przy czym ma wyjątkowo złożony charakter. 
Ważną rolę w procesie wsparcia, także psychicznego kobiety i jej rodzi-
ny, odgrywa personel medyczny. Doświadczenie, wiedza, profesjona-
lizm i umiejętność komunikacji interpersonalnej są niezbędne, by nieść 
skuteczną pomoc pacjentkom w sytuacjach szczególnych. Personelowi 
medycznemu należy zapewnić kursy i szkolenia dotyczące postępowania 
w przypadku niepowodzenia położniczego, które powinny uczyć współ-
pracy z pacjentką przeżywającą stratę dziecka24.

21  Ibidem.
22  Ang. Posttraumatic Stress Disorder, w j. polskim – Zespół stresu pourazowego.
23  https://www.rodzicpoludzku.pl/images/stories/publikacje/problemy_emocjonalne_okres_

okoloporodowy.pdf [data dostępu: 15.11.2019 r.].
24  http://www.pielegniarstwo.ump.edu.pl/uploads/2017/3/529_3_65_2017.pdf [data dostępu: 

15.11.2019 r.].
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Wytyczne, dotyczące sprawowania opieki nad takimi pacjentkami znaj-
dują się przede wszystkim w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 2018 r. 
w sprawie opieki okołoporodowej. Rozporządzenie to było poprzedzone 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie 
standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowot-
nych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie 
fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad nowo-
rodkiem25, rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. 
w sprawie standardów postępowania medycznego w łagodzeniu bólu poro-
dowego26 oraz rozporządzeniem z 2015 r. w sprawie opieki okołoporodowej, 
które utraciły moc z dniem 31 grudnia 2018 r.

Powyżej przytoczone standardy są przepisami prawa powszechnie obo-
wiązującego, co oznacza, że każdy pracownik medyczny zobowiązany jest 
do ich przestrzegania. Zapewnienie stosowania tych standardów spoczy-
wa na podmiotach wykonujących działalność leczniczą, udzielających 
świadczeń zdrowotnych dotyczących opieki okołoporodowej. 

Głównymi celami wprowadzenia standardów było ujednolicenie organi-
zacji i zakresu opieki zdrowotnej sprawowanej nad kobietami w okresie 
porodu we wszystkich podmiotach wykonujących działalność leczniczą 
i poprawa jakości opieki okołoporodowej. W ust. 2 i 3 części I załącznika 
do rozporządzenia z 2018 r. w sprawie opieki okołoporodowej dla zapewnie-
nia wysokiej jakości udzielanych świadczeń dotyczących opieki okołopo-
rodowej, ograniczania interwencji medycznych oraz większej satysfakcji 
pacjentek z tej opieki, zobowiązano podmioty wykonujące działalność 
leczniczą do ustalania odpowiednich wskaźników opieki i systematycz-
nego ich monitorowania oraz określenia zasad ich dokumentowania.

W rozporządzeniu z 2015 r. w sprawie opieki okołoporodowej wyodręb-
niono część poświęconą organizacji udzielania świadczeń w przypadku 
niepowodzeń położniczych. Natomiast w rozporządzeniu z 2018 r. w spra-
wie opieki okołoporodowej termin niepowodzenia położnicze zastąpiono 
pojęciem sytuacje szczególne. 

Pacjentki doświadczające niepowodzeń położniczych są hospitalizowane 
na oddziałach ginekologiczno-położniczych, które zgodnie z ust. 6 części I 
załącznika do rozporządzenia z 2018 r. w sprawie opieki okołoporodowej 
stanowią jeden z trzech poziomów referencyjnych, tj. I poziom opieki 
perinatalnej (obejmujący opiekę nad fizjologicznie przebiegającą ciążą, 
porodem i połogiem oraz zdrowym noworodkiem, a także krótkotrwałą 
opiekę nad niespodziewanie występującą patologią ciąży), II poziom opie-
ki perinatalnej (obejmujący opiekę nad patologią ciąży średniego stopnia), 
III poziom opieki perinatalnej (obejmujący opiekę nad najcięższą patologią 
ciąży).

25  Dz. U. z 2016 r. poz. 1132.
26  Dz. U. poz. 1997.
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W objętych kontrolą szpitalach pacjentkom, które poroniły, urodziły mar-
twe dziecko lub których dziecko zmarło tuż po porodzie, nie zapewniono 
prawidłowej i wystarczającej opieki. Wynikało to z wadliwej organizacji 
procesu udzielania świadczeń oraz z nieprzestrzegania obowiązujących 
uregulowań, w tym standardów opieki okołoporodowej. Często opieka 
nad pacjentkami doświadczającymi tych szczególnych sytuacji, ograni-
czała się do udzielenia niezbędnej pomocy medycznej, nie zapewniała 
natomiast szerszego wsparcia zagwarantowanego obowiązującymi prze-
pisami prawa.

Pacjentkom znajdującym się w szczególnych sytuacjach położniczych udzie-
lano niezbędnych świadczeń medycznych, jednak nieprzestrzeganie przez szpi-
tale – w różnej skali – standardów opieki okołoporodowej dotyczących tych 
pacjentek powodowało, że nie zapewniano im wystarczającej opieki. Wynikało 
to głównie z niedostrzegania przez kierujących podmiotami leczniczymi specy-
fiki pracy z takimi pacjentkami, realizacji w niewystarczającym stopniu potrzeb 
szkoleniowych personelu medycznego, dotyczących zwłaszcza komunikacji 
z pacjentkami oraz braku oczekiwanego wsparcia w radzeniu sobie ze stresem 
powstałym w związku ze sprawowaną opieką. Większość szpitali (68%) miała 
także problem z zapewnieniem pomocy przez odpowiednią do potrzeb liczbę 
lekarzy, na co wskazywały liczne przypadki udzielania świadczeń przez lekarzy 
pracujących nieprzerwanie nawet przez kilka dni. W ocenie NIK, może to budzić 
wątpliwości co do jakości świadczonych usług medycznych, a tym samym zapew-
nienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentek i samych lekarzy.

Dokumentacja medyczna pacjentek ponad połowy skontrolowanych szpitali 
(57%) była prowadzona nierzetelnie, bowiem nie pozwalała na ustalenie, 
czy świadczenia zostały im udzielone zgodnie ze wszystkimi standardami. 
Skala pomocy psychologicznej udzielonej pacjentkom była zróżnicowana i zale-
żała przede wszystkim od organizacji pracy psychologa. Najwięcej pacjentek 
skorzystało ze wsparcia psychologicznego w tych szpitalach, w których psycho-
log był zatrudniony na oddziale ginekologiczno-położniczym. 

W ponad połowie jednostek stwierdzono nieprawidłowości dotyczące 
postępowania ze zwłokami dzieci martwo urodzonych oraz poronionych.  
Proces ten był nierzetelnie dokumentowany, a stosowane wzory dokumentów 
potwierdzających decyzje pacjentek o skorzystaniu lub rezygnacji z prawa 
do pochówku dziecka, mogły wprowadzać w błąd i w konsekwencji uniemożli-
wiać pochówek. Sześć szpitali przekazywało zwłoki dzieci do badań histopato-
logicznych podmiotom zewnętrznym, bez zastrzeżenia obowiązku ich zwrotu, 
co uniemożliwiało ich pochowanie, a w połowie analizowanych przypadków 
doprowadziło do utylizacji ciał na zlecenie podmiotów wykonujących bada-
nia. W dwóch szpitalach zwłoki dzieci martwo urodzonych kwalifikowano jako 
odpady medyczne i przekazywano do utylizacji.

Na oddziałach ginekologiczno-położniczych prawie połowy objętych kontrolą 
szpitali nie przestrzegano wymogów dotyczących wyposażenia i sposobu 
urządzenia zespołów porodowych, sal chorych oraz pokojów diagnostycz-
nych, a organizacja sal porodowych i pokojów badań w czterech szpitalach nie 
zapewniała pacjentkom prawa do intymności i godności. W pięciu szpitalach  
(z 37 skontrolowanych) pacjentki doświadczające straty dziecka nie były 
odseparowane od kobiet będących w ciąży lub które urodziły zdrowe dziecko. 
Szpitale były wyposażone w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną, jednak  
w co piątym szpitalu nie przestrzegano terminów autoryzowanych przeglądów 
technicznych tych urządzeń, co mogło mieć negatywny wpływ na bezpieczeń-
stwo pacjentów i dokładność badań.

Nieprawidłowa  
i niewystarczająca opieka 

nad pacjentkami
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Pacjentki znajdujące się w szczególnych sytuacjach położniczych były 
hospitalizowane na oddziałach ginekologiczno-położniczych. Co prawda 
we wszystkich objętych kontrolą oddziałach szpitalnych o tym profilu 
zatrudniano wymaganą przepisami rozporządzenia w sprawie świad-
czeń gwarantowanych liczbę lekarzy o odpowiednich kwalifikacjach, 
jednak w niektórych podmiotach było to niewystarczające w stosunku 
do potrzeb. W konsekwencji, w dwóch z 37 skontrolowanych szpitali (5%), 
wystąpiły przypadki powierzania samodzielnych dyżurów lekarzom, 
którzy nie mieli wymaganej specjalizacji. W pięciu szpitalach (14%) nie 
zapewniono lekarzom co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku 
po zakończeniu dyżuru medycznego, co było niezgodne z art. 97 ust. 1 i 2 
ustawy o działalności leczniczej. W jednym szpitalu lekarze dokumentowali 
świadczenie pracy jednocześnie w poradni i na oddziale.

W większości skontrolowanych szpitali (25, tj. 68%) dopuszczano do sytu-
acji, w której lekarze zatrudnieni na podstawie zawartych ze szpitalem 
umów cywilnoprawnych, wykonywali swoje obowiązki nieprzerwanie 
przez ponad 24 godziny, często na dyżurach trwających 48 godzin, w nie-
których przypadkach – nawet 88 godzin27. Pomimo że przepisy ustawy 
o działalności leczniczej dotyczące czasu pracy nie obowiązują lekarzy 
udzielających świadczeń na podstawie umów cywilnoprawnych, to ska-
la udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w wymiarze ponad  
24 godzin bez przerwy, mogła wskazywać na niewłaściwą organizację pracy 
i budzić uzasadnione wątpliwości co do jakości świadczonych usług, a tym 
samym zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentek. Niezapewnie-
nie lekarzom odpowiedniego czasu na odpoczynek mogło powodować ich 
przemęczenie i stanowić zagrożenie także dla ich zdrowia. [str. 18–21]

Kontrola wykazała, że w ośmiu z 37 objętych kontrolą szpitali (22%)  
nie ustalono minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, 
ustalono je nieprawidłowo lub ich nie przestrzegano, a także nie doko-
nywano aktualizacji tych norm w wymaganym okresie trzech lat, co było 
niezgodne z art. 50 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej i § 7 rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu  
ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w pod-
miotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami28.

W 16 szpitalach (43%) na oddziałach ginekologiczno-położniczych świadczeń 
udzielali lekarze, położne lub pielęgniarki, którzy nie byli zgłoszeni do NFZ 
jako personel realizujący kontrakt. Stanowiło to naruszenie § 6 ust. 1 i 2 
załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. 
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowot-
nej29 oraz umów zawartych z NFZ.  [str. 19, 21–22]

27  Problem ten był wielokrotnie wskazywany przez NIK w kontrolach dotyczących funkcjonowania 
systemu ochrony zdrowia. W 2015 r. w Informacji o wynikach kontroli Zatrudnienie 
w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej (P/14/065) sformułowano wniosek 
do Ministra Zdrowia o rozważanie zainicjowania zmiany obowiązującego stanu prawnego, w taki 
sposób, by prawo do odpoczynku było przypisane do pracownika (osoby) i uwzględniało łączny 
czas wykonywania obowiązków u jednego pracodawcy niezależnie od formy zawartych umów. 

28  Dz. U. poz. 1545.
29  Dz. U. z 2020 r. poz. 320, ze zm.
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W niemal wszystkich skontrolowanych szpitalach oddziały ginekologiczno- 
-położnicze wyposażone były w sprzęt i aparaturę medyczną, wymaga-
ną rozporządzeniem w sprawie świadczeń gwarantowanych, przy czym 
w ośmiu z nich (22%) nie przestrzegano zalecanej przez producentów czę-
stotliwości wykonywania autoryzowanych przeglądów technicznych tych 
urządzeń, co było niezgodne z art. 90 ust. 1 i 6–7 ustawy z dnia 20 maja 
2010 r. o wyrobach medycznych30 i mogło mieć wpływ na bezpieczeństwo 
pacjentów i dokładność badań. W ośmiu szpitalach nie dokonywano ter-
minowo okresowych przeglądów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, 
pomimo obowiązku wynikającego z § 40 ust. 1 rozporządzenia z 2019 r. 
w sprawie pomieszczeń i urządzeń placówek leczniczych.  [str. 22]

Nieprawidłowości dotyczące ustalania wskaźników opieki okołoporodo-
wej, na podstawie ust. 2 i 3 części I załącznika do rozporządzenia z 2018 r. 
w sprawie opieki okołoporodowej stwierdzono w 29 skontrolowanych szpi-
talach (78%). W 14 szpitalach nie ustalono tych wskaźników, w 13 zostały 
ustalone, lecz sposób ich ustalenia i monitorowania oraz dokumentowania 
tych działań nie został wskazany w regulaminach organizacyjnych. W dwóch 
podmiotach stwierdzono nieprawidłowe monitorowanie przyjętych wskaź-
ników. Brak lub nierzetelne ustalenie wskaźników albo niemonitorowanie 
ich realizacji, uniemożliwia ujawnienie słabych punktów w procesie opieki 
okołoporodowej i w konsekwencji – wdrożenie działań zmierzających do ich 
wyeliminowania oraz ustalenie konkretnych celów, perspektywy czasowej 
i środków niezbędnych do ich osiągnięcia.   [str. 23–24]

Personel medyczny opiekujący się pacjentkami w szczególnych sytu-
acjach położniczych, niezbędną wiedzę uzupełniał podczas szkoleń pro-
wadzonych przez podmioty zewnętrzne oraz organizowanych szkoleń 
wewnętrznych. Ze szkoleń „zewnętrznych”, których tematyka była zwią-
zana ze standardami opieki okołoporodowej korzystali przede wszyst-
kim pracownicy zatrudnieni na oddziałach ginekologiczno-położniczych 
o trzecim poziomie referencyjności. Szkolenia wewnętrzne dotyczące tej 
tematyki organizowano prawie we wszystkich szpitalach. W 29 szpitalach 
przeprowadzono przynajmniej jedno szkolenie wewnętrzne, poświęcone 
wyłącznie opiece nad pacjentkami doświadczającymi poronień, urodzenia 
martwego dziecka lub śmierci dziecka wkrótce po porodzie. Tylko w jed-
nym szpitalu dla pracowników oddziału nie zorganizowano szkolenia 
o takiej tematyce. W wyjaśnieniach złożonych w trakcie kontroli odnośnie 
występujących problemów i potrzeb dotyczących opieki nad pacjentkami 
w sytuacjach szczególnych, lekarze i położne wskazywali na konieczność 
zapewnienia szkoleń związanych przede wszystkim z odpowiednią komu-
nikacją z pacjentkami. [str. 24–26]

W pięciu z 37 objętych kontrolą szpitali (14%), personelowi medycznemu 
zajmującemu się pacjentkami w sytuacjach szczególnych, nie zapewniano 
wsparcia w radzeniu sobie ze stresem. W pozostałych placówkach 
medycznych najczęściej oferowaną przez szpitale formą wsparcia była 
możliwość skorzystania z pomocy psychologa (w 22 szpitalach) oraz szko-

30  Dz. U. z 2020 r. poz. 186, ze zm.
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lenia dotyczące problematyki radzenia sobie ze stresem (w 10 szpitalach). 
W opinii części pracowników, stosowane przez szpitale formy wsparcia 
w radzeniu sobie ze stresem powstałym w związku z opieką nad pacjent-
kami doświadczającymi niepowodzeń położniczych nie były wystarczające. 
  [str. 26–28]

W większości skontrolowanych jednostek (73%) nie dokumentowano 
przekazywania pacjentkom informacji wymaganych rozporządzeniem 
z 2018 r. w sprawie opieki okołoporodowej. Informacje o możliwości 
uzyskania dalszej pomocy psychologicznej, miejscach i organizacjach 
udzielających wsparcia, przysługujących prawach w związku z sytu-
acją, w których się znalazły, możliwości pochówku utraconego dziecka, 
przekazywano pacjentkom korzystając z broszur przygotowanych przez 
organizacje zewnętrzne. W 13 szpitalach (35%) opracowano dla pacjen-
tek i ich rodzin własne informatory o możliwościach i sposobie uzyskania 
dalszego wsparcia i przysługujących uprawnieniach. W jednym ze szpitali 
pacjentkom po poronieniu wręczano przy wypisie broszury zawierające 
zalecenia dotyczące karmienia dziecka piersią na żądanie, przestrzegania 
diety matki karmiącej piersią, co mogło pogłębiać ich traumę powstałą 
po stracie dziecka. [str. 28–29]

Nieprawidłowości polegające na prowadzeniu dokumentacji medycznej 
pacjentek, które poroniły, urodziły martwe dziecko lub których dziecko 
zmarło tuż po porodzie, niezgodnie z rozporządzeniem z 2015 r. w sprawie 
dokumentacji medycznej31, wystąpiły w 21 skontrolowanych podmiotach 
(57%). Dokumentacja ta często nie odzwierciedlała procesu diagnostyczno- 
-leczniczego i wszystkich form pomocy, której udzielano pacjentkom.  
Rzetelne prowadzenie dokumentacji medycznej jest niezwykle istotne, 
ponieważ jest ona źródłem informacji o pacjencie, ma znaczenie przy roz-
liczaniu świadczeń z NFZ, a w postępowaniach sądowych dotyczących błę-
dów medycznych, stanowi istotny materiał dowodowy. [str. 32–33]

W większości szpitali (76%) prowadzona dokumentacja medyczna 
pacjentek znajdujących się w szczególnych sytuacjach położniczych nie 
wskazywała, czy wszystkim zaproponowano wsparcie psychologa oraz 
czy oczekiwały one takiej pomocy. Na podstawie analizowanej dokumen-
tacji medycznej 2220 pacjentek, które poroniły, urodziły martwe dziec-
ko lub którym dziecko zmarło tuż po porodzie ustalono32, że faktyczna 
liczba udzielonych pacjentkom konsultacji psychologa była zróżnicowana 
– w trzech podmiotach leczniczych w ogóle nie udzielano takich porad,  
a w jednym szpitalu 85% pacjentek, z badanej próby dokumentacji, skorzy-
stało z takich porad. Z ustaleń kontroli wynika, że na oddziałach gineko-
logiczno-położniczych, w których istniał wymóg zatrudnienia psychologa 
w wymiarze co najmniej 0,5 etatu33, z jego pomocy skorzystało najwięcej 
pacjentek34. W ośmiu szpitalach nieprawidłowa organizacja pracy psy-

31  Uchylone z dniem 15 kwietnia 2020 r. Zastąpione przez rozporządzenie z 2020 r. w sprawie 
dokumentacji medycznej w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu jej przetwarzania.

32  W każdym ze skontrolowanych szpitali badaniem objęto dokumentację medyczną 60 pacjentek.
33  Wymóg ten dotyczy tylko oddziałów ginekologiczno-położniczych o III poziomie referencyjności.
34  Na podstawie badanej próby dokumentacji (60 pacjentek) stwierdzono, że na oddziałach 
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chologa uniemożliwiała skorzystanie z konsultacji niektórym pacjent-
kom, które ich potrzebowały. Stwierdzono także przypadki niewydania 
pacjentkom skierowań do poradni zdrowia psychicznego, pomimo takich 
zaleceń psychologów udzielających konsultacji podczas hospitalizacji.

[str. 33–39]

W prawie połowie skontrolowanych szpitali wyposażenie oraz sposób 
urządzenia zespołów porodowych, sal chorych i pokojów diagnostycz-
nych na oddziałach ginekologiczno-położniczych nie zawsze były zgodne 
z wymogami określonymi w rozporządzeniach z 2012 r. i 2019 r. w sprawie 
pomieszczeń i urządzeń placówek leczniczych. Organizacja sal porodowych 
i pokojów badań w czterech szpitalach nie zapewniała pacjentkom pra-
wa do intymności i godności, wymaganych art. 20 i 22 ustawy o prawach 
pacjenta.  [str. 30–31]

Nie we wszystkich szpitalach zagwarantowano, aby kobiety doświadczają-
ce niepowodzeń położniczych nie miały kontaktu z pacjentkami oczekują-
cymi narodzin zdrowego dziecka lub które już urodziły dziecko. W pięciu 
skontrolowanych podmiotach (14%) stwierdzono, że pacjentki, które 
poroniły lub urodziły martwe dziecko przebywały w jednej sali razem 
z kobietami, będącymi w ciąży lub połogu po narodzinach zdrowego 
dziecka. W jednym szpitalu pacjentki po poronieniu były hospitalizowane 
na korytarzu oddziału. Przebywanie w jednej sali pacjentek doświadcza-
jących niepowodzeń położniczych razem z pacjentkami będącymi w ciąży 
lub które urodziły zdrowe dziecko, mogło wpływać negatywnie na ich 
stan psychiczny związany z przedwczesną stratą dziecka i opóźniać prze-
chodzenie przez kolejne etapy procesu żałoby. [str. 40]

We wszystkich skontrolowanych szpitalach nie było osobnego pomieszcze-
nia przeznaczonego do pożegnań ze zmarłym dzieckiem (tzw. sali/pokoju 
pożegnań). Pacjentki miały możliwość pożegnania ze zmarłym dzieckiem 
w jednoosobowej sali, w której przebywały lub rodziły. W większości jedno-
stek praktykowano przekazywanie rodzicom pamiątek po dziecku. W tym 
celu, w 16 podmiotach (43%) nawiązano współpracę z fundacją Tęczowy 
Kocyk, która zajmuje się wspieraniem rodziców w godnym pożegnaniu 
dziecka. Opiekę hospicjów perinatalnych dla pacjentek doświadczających 
niepowodzeń położniczych zapewniały dwa szpitale. [str. 40–42]

W skontrolowanych jednostkach funkcjonowała różna, nie zawsze zgodna 
z prawem i wewnętrznymi procedurami, praktyka postępowania ze zwło-
kami dzieci od momentu poronienia lub martwego urodzenia do czasu 
pochówku. Nieprawidłowości stwierdzono w 19 (54%) jednostkach obję-
tych kontrolą. 

o trzecim poziomie referencyjności z pomocy psychologa skorzystało od 8% do 85% pacjentek, 
na oddziałach o drugim poziomie referencyjności – od 3% do 43%, a na oddziałach o pierwszym 
poziomie – od 2% do 17%. 

Niezgodne z wymogami 
zorganizowanie 

pomieszczeń oddziałów 
ginekologiczno- 

-położniczych

Nieprawidłowe 
postępowanie szpitali  

ze zwłokami dzieci
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Procedury wewnętrzne regulujące zasady postępowania ze zwłokami 
opracowano we wszystkich szpitalach. W jednym z nich procedura ta była 
niezgodna z aktualnym stanem prawnym i na jej podstawie kwalifikowa-
no płody pozostawione w szpitalu jako odpady medyczne przeznaczone 
do utylizacji. Nieprawidłowości polegające na niesporządzaniu lub nierze-
telnym sporządzaniu wymaganych procedurami dokumentów stwierdzo-
no w sześciu skontrolowanych podmiotach leczniczych. 

W większości objętych kontrolą szpitali (63%) stosowano wzory oświad-
czeń dotyczących decyzji matki o sposobie postępowania ze zwłokami 
dziecka (o skorzystaniu lub rezygnacji z prawa do pochówku i pozosta-
wieniu ciała dziecka w szpitalu). W trzech szpitalach (9%) wzory tych 
oświadczeń nie były prawidłowe i mogły wprowadzać pacjentki w błąd 
odnośnie dalszego postępowania ze zwłokami ich dziecka. W dziewięciu 
szpitalach (26%) dokumentacja medyczna niektórych pacjentek nie zawie-
rała oświadczenia o korzystaniu z prawa do pochówku lub rezygnacji 
z tego prawa. W konsekwencji, w pięciu szpitalach zwłoki dzieci po poro-
nieniu lub martwo urodzonych przechowywane były przez długi okres, 
przekraczający w skrajnych przypadkach nawet sześć lat.

W okresie objętym kontrolą sześć podmiotów leczniczych (17%) przeka-
zywało płody i ciała dzieci martwo urodzonych do badań histopatologicz-
nych bez zastrzeżenia obowiązku ich zwrotu, przez co nie zapewniono 
możliwości zorganizowania ich pochówku, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych35 i rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania 
ze zwłokami i szczątkami ludzkimi36. Z informacji uzyskanych od podmio-
tów wykonujących badania histopatologiczne wynika, że zwłoki dzieci 
przekazane przez trzy objęte kontrolą szpitale zostały poddane utylizacji. 
Jeden szpital ciała zmarłych dzieci przekazywał do prosektorium pro-
wadzonego przez podmiot zewnętrzny, który zdecydował o przeznacze-
niu do utylizacji zwłok sześciorga dzieci nieodebranych przez rodzinę. 
W dwóch szpitalach zwłoki dzieci po poronieniu lub martwym urodzeniu 
zostały uznane za odpady medyczne i również przekazane do utylizacji.

[str. 42–50]

W ekspertyzach naukowych opracowanych na potrzeby niniejszej kon-
troli NIK przedstawiono aspekty epidemiologiczne, psychologiczne i kul-
turowe dotyczące przedwczesnej straty dziecka, znaczenie właściwego 
postępowania personelu medycznego w zapewnieniu opieki rodzicom 
oraz przykłady właściwych i niewłaściwych praktyk lekarzy i położnych. 
Uwzględniono również przykłady „dobrych praktyk” dotyczących opieki 
nad pacjentkami, które poroniły lub urodziły martwe dziecko, stosowane 
w innych krajach Unii Europejskiej. 
W opiniach ekspertów wskazano, że opieka nad kobietami, które poroni-
ły lub urodziły martwe dziecko nie jest jednorodna, wymaga szczególnej 
troski i czasu oraz powinna zależeć po części od okresu ciąży, w którym 
zdiagnozowano jej niekorzystny przebieg. Eksperci zaznaczają, że rodzice 

35  Dz. U. z 2019 r. poz. 1473, ze zm.
36  Dz. U. Nr 153, poz. 1783, ze zm.

Opieka nad pacjentkami 
znajdującymi się  
w szczególnych 
sytuacjach położniczych 
w świetle opinii 
ekspertów
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mają prawo do opieki, która wypełni ich potrzeby medyczne, społecz-
ne, psychologiczne i duchowe związane ze śmiercią dziecka przed uro-
dzeniem. Mają prawo do uzyskania niezbędnej pomocy organizacyjnej 
ze strony pracowników szpitala, prawo do odpowiedniej opieki podczas 
poronienia czy porodu, do pożegnania zmarłego dziecka. Zwrócono uwagę, 
że po okresie powszechnego zainteresowania sytuacją rodziców po utra-
cie dziecka, którego przejawem było organizowanie w wielu szpitalach 
właściwej opieki medycznej i psychologicznego wsparcia dla rodzin oraz 
troska o godność ciała dziecka, doszło w ostatnich latach do zmniejszenia 
stopnia społecznego zainteresowania tą problematyką. Jest sporo miejsc 
w kraju, w których nie przywiązuje się wystarczającej uwagi, by wycho-
dzić naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom rodziców po stracie dziecka. 
Ekspertyzy stanowią załączniki nr 6.5. i 6.6. do niniejszej Informacji37.

37  Ekspertyza Zapewnienie przez szpitale optymalnej opieki nad pacjentkami doświadczającymi 
poronienia lub urodzenia martwego dziecka, przygotowana przez prof. dr. hab. n. med. Bogdana 
Chazana, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz ekspertyza Opieka nad pacjentkami, 
które poroniły lub urodziły martwe dziecko, opracowana przez prof. dr. hab. n. med. Krzysztofa 
Preisa, Gdański Uniwersytet Medyczny.
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Mając na uwadze wyniki przeprowadzonej kontroli, wskazujące na potrzebę 
poprawy jakości opieki sprawowanej nad pacjentkami doświadczający-
mi szczególnych sytuacji położniczych, Najwyższa Izba Kontroli wnosi 
o zmianę: 

1) rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia 
szpitalnego, poprzez wprowadzenie obowiązku zatrudniania również 
na oddziale ginekologiczno-położniczym o pierwszym i drugim poziomie 
referencyjności psychologa w wymiarze co najmniej 0,5 etatu;

2) rozporządzenia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji 
medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, poprzez wprowadzenie wzoru 
oświadczenia dla pacjentek, które poroniły lub urodziły martwe dziec-
ko, dokumentującego ich decyzję o skorzystaniu z prawa do pochówku 
dziecka lub rezygnacji z tego prawa oraz obowiązku dołączania tego 
oświadczenia do indywidualnej dokumentacji medycznej.

Najwyższa Izba Kontroli wnosi także o podjęcie przez Ministra Zdrowia, 
w ramach sprawowanego ogólnego nadzoru nad sprawami pozostającymi 
w jego właściwości objętymi ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych 
na podstawie art. 21 ust. 2 tej ustawy, działań zapewniających jednoli-
ty, zgodny z obowiązującymi przepisami, sposób postępowania szpitali 
ze zwłokami dzieci martwo urodzonych i po poronieniu. 

NIK wnosi o podjęcie następujących działań:

 − wyeliminowane przypadków nadmiernie długiej pracy lekarzy (nie-
przerwanie nawet przez kilka dni) zatrudnionych na podstawie umów 
cywilnoprawnych, co przyczyni się do zapewnienia właściwej jakości 
świadczeń medycznych i zwiększenia bezpieczeństwa pacjentek;

 − organizowanie szkoleń dla lekarzy i położnych, dotyczących opieki nad 
pacjentkami doświadczającymi szczególnych sytuacji położniczych, 
a zwłaszcza umiejętności komunikacji z takimi pacjentkami;

 − organizowanie wsparcia w radzeniu sobie ze stresem dla osób wyko-
nujących zawód medyczny, które zajmują się pacjentkami doświadcza-
jącymi sytuacji szczególnych;

 − prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentek zgodnie z obowią-
zującymi przepisami, z uwzględnieniem informacji o świadczeniach, 
których im udzielono, w sposób gwarantujący prawo do informacji 
o stanie zdrowia;

 − eliminowanie przypadków takiego postępowania ze zwłokami dzieci 
martwo urodzonych, które uniemożliwia dokonanie ich pochówku.

Minister Zdrowia

Zarządzający 
podmiotami leczniczymi 
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5.1. Zgodność z przepisami prawa organizowania udzielania 
świadczeń opieki zdrowotnej w sytuacjach poronień, 
martwych urodzeń i zgonów dziecka tuż po porodzie

Organizacja procesu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pacjent-
kom doświadczającym szczególnych sytuacji położniczych nie zawsze 
była prawidłowa. W objętych kontrolą oddziałach ginekologiczno- 
-położniczych szpitali zatrudniano co prawda wymaganą przepisami 
liczbę lekarzy mających odpowiednie kwalifikacje, jednak w większości 
podmiotów okazywało się to niewystarczające w stosunku do potrzeb. 
W 68% skontrolowanych szpitali dopuszczano bowiem do sytuacji, 
w której lekarze zatrudnieni na podstawie zawartych ze szpitalem umów 
cywilnoprawnych, pracowali nawet przez kilka dni bez przerwy, w dwóch 
szpitalach wystąpiły przypadki pełnienia samodzielnych dyżurów przez 
lekarzy, którzy nie mieli wymaganej specjalizacji, a w pięciu – nieudziela-
nia lekarzom co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdej 
dobie pracy. W ośmiu szpitalach (22%) nie ustalono norm zatrudnienia 
pielęgniarek i położnych, ustalono je nieprawidłowo lub ich nie prze-
strzegano, a także nie dokonywano aktualizacji tych norm w wymaga-
nym okresie trzech lat. W niemal wszystkich skontrolowanych szpitalach 
zapewniono wymagany sprzęt i aparaturę medyczną. W ośmiu nie prze-
strzegano jednak zalecanej przez producentów częstotliwości wykony-
wania autoryzowanych przeglądów technicznych tych urządzeń, co mogło 
mieć wpływ na bezpieczeństwo pacjentów i dokładność badań.

W 35 skontrolowanych szpitalach38, w latach 2017–2019, urodziło się 
odpowiednio 37 488, 35 150 i 33 553 żywych noworodków, co stanowiło 
ponad 9% noworodków urodzonych w kraju.

W latach 2017–2019 w szpitalach tych urodziło się odpowiednio 134, 116 
i 130 martwych noworodków, do szóstej doby życia zmarło odpowiednio 
70, 73 i 59 noworodków oraz doszło do 5396, 5052 i 4989 poronień.

Pacjentki doświadczające poronienia, martwego urodzenia dziecka lub 
zgonu dziecka hospitalizowano na oddziałach ginekologiczno-położniczych, 
najczęściej w części (odcinku) ginekologicznej.

W większości szpitali funkcjonowały regulaminy, w których określono 
zadania i sposób organizacji poszczególnych jednostek szpitala, także 
organizacji na oddziałach ginekologiczno-położniczych. Cztery szpitale 
nie miały takich zapisów/dokumentów39. Naruszało to art. 24 ust. 1 pkt 7 
ustawy o działalności leczniczej.

38  Szpitale objęte kontrolą planową. Nie uwzględniono danych z kontroli doraźnych, ponieważ nie 
obejmowały 2019 r.

39  Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim (dalej: ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim), 
Artmedik sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny w Jędrzejowie (dalej: Artmedik w Jędrzejowie), 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku (dalej: SPZOZ w Kraśniku), 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku (dalej: SPZZOZ w Nisku). 

Skala urodzeń,  
martwych urodzeń  

i poronień w szpitalach 
objętych kontrolą
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Zasoby będące w dyspozycji 37 skontrolowanych szpitali, służące wyko-
nywaniu świadczeń opieki zdrowotnej, w tym dostępność i kwalifikacje 
personelu oraz zaopatrzenie w sprzęt, nie zawsze odpowiadały obowią-
zującym przepisom. 

W 16 oddziałach ginekologiczno-położniczych świadczeń udzielali leka-
rze, położne lub pielęgniarki, którzy nie byli zgłoszeni do NFZ. Stanowi-
ło to naruszenie § 6 ust. 1 i 2 załącznika do rozporządzenia w sprawie 
ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz 
umów zawartych z NFZ, według których świadczeniodawca zobowiązany 
był do wykonywania świadczeń przez osoby wymienione w załączniku 
do umowy oraz do bieżącej aktualizacji tego wykazu.

We wszystkich skontrolowanych szpitalach zatrudniano odpowiednią liczbę 
lekarzy mających kwalifikacje wymagane przepisami rozporządzenia w spra-
wie świadczeń gwarantowanych. W dwóch oddziałach ginekologiczno- 
-położniczych40 stwierdzono jednak, że samodzielnie pełnili dyżury leka-
rze, którzy nie mieli wymaganej specjalizacji. 

Przykład

W Szpitalu w Szczecinku samodzielnie pełniła dyżury lekarz rezydent41 
– w lipcu 2017 r. siedem razy, w październiku 2017 r. sześć razy i w lipcu 
2018 r. cztery razy. Koordynator oddziału wyjaśnił, że dopuszczenie do peł-
nienia samodzielnych dyżurów przez lekarza rezydenta, wynikało z trudności 
w ułożeniu grafiku pracy spowodowanych brakiem lekarzy chętnych do peł-
nienie dyżurów. Podkreślił też, że zawsze pod telefonem pełnił dyżur lekarz 
specjalista, który udzielał konsultacji telefonicznych, a w razie potrzeby mógł 
w krótkim czasie przybyć na oddział.

Skontrolowane szpitale, odpowiednio do wymagań dla poszczególnych 
poziomów referencyjności określonych w rozporządzeniu w sprawie 
świadczeń gwarantowanych, spełniały warunek obecności lekarza spe-
cjalisty w dziedzinie anestezjologii. W jednym z oddziałów o pierwszym 
poziomie referencyjności42, stwierdzono jednak, że pełniący dyżur w dniu 
25 lipca 2017 r. anestezjolog znieczulał równocześnie dwóch pacjentów  
(w tym kobietę do cesarskiego cięcia). 

Co do zasady przestrzegano uregulowań dotyczących czasu pracy pracow-
ników podmiotów leczniczych, o których mowa w art. 93 (i następnych) 
ustawy o działalności leczniczej. W pięciu szpitalach43 stwierdzono naru-
szenie tych przepisów, polegające na tym, że lekarze tam pracujący nie 
mieli co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdej dobie 
pracy (art. 97 ust. 1 i 2 ustawy). 

40   Szpital w Szczecinku sp. z o.o. (dalej: Szpital w Szczecinku), Szpital na Wyspie sp. z o.o. w Żarach 
(Szpital na Wyspie w Żarach).

41  Lekarz rezydent – lekarz będący w trakcie specjalizacji z danej dziedziny, w tym wypadku 
z ginekologii i położnictwa.

42  Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju (dalej: ZOZ w Busku-Zdroju).
43  Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy (dalej: SPZOZ w Bydgoszczy), Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Łukowie (dalej: SPZOZ w Łukowie), SPZOZ w Kraśniku, Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie (dalej: SPZOZ nr 1 w Rzeszowie), 
Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie (dalej: WSP w Krośnie).

Niewystarczająca liczba 
lekarzy w stosunku  
do potrzeb

Zbyt długi czas pracy 
lekarzy 
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Przepisy te nie dotyczą jednak personelu medycznego zatrudnionego 
na podstawie umów cywilnoprawnych. W konsekwencji aż w 25 z 37 
(68%) podmiotach leczniczych czas pracy lekarzy zatrudnionych na pod-
stawie umów cywilnoprawnych44, znacznie przekraczał 24 godziny 
i wynosił nawet 88 godzin. Praca lekarzy trwająca nieprzerwanie ponad 
24 godziny może świadczyć o niewłaściwej organizacji pracy w danej jed-
nostce i budzić uzasadnione wątpliwości, co do jakości opieki medycznej 
oraz bezpieczeństwa zdrowotnego przebywających na oddziałach pacjen-
tek i samych lekarzy.

Przykłady 

W ZOZ w Busku-Zdroju, w wybranych do próby kontrolnej miesiącach (lipiec, 
październik) w latach 2017–2019, lekarze o specjalizacji:
a) ginekologia i położnictwo, w 17 przypadkach świadczyli pracę bez odpo-

czynku ponad 24 godziny, w tym:
 − przez 72 godziny – dwa przypadki,
 − przez 69 godzin – jeden przypadek,
 − przez 67 godzin – jeden przypadek,
 − przez 64 godziny i 25 minut – osiem przypadków,
 − przez 48 godzin – dwa przypadki,
 − przez 41 godzin – jeden przypadek,
 − przez 40 godzin – dwa przypadki;

b) anestezjologia, w 69 przypadkach świadczyli pracę bez odpoczynku ponad 
24 godziny, w tym:

 − przez 28 godzin – jeden przypadek,
 − przez 31 godzin i 35 minut – 20 przypadków,
 − przez 40 godzin i 25 minut – jeden przypadek,
 − przez 48 godzin – 36 przypadków,
 − przez 52 godziny – jeden przypadek,
 − przez 54 godziny – jeden przypadek,
 − przez 55 godzin i 35 minut – osiem przypadków,
 − przez 60 godzin – jeden przypadek.

W Wielospecjalistycznym Szpitalu Samodzielnym Publicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli (dalej: WSSPZOZ w Nowej Soli), w każdym 
miesiącu objętym badaniem wystąpiły przypadki, gdy lekarz pracował ponad  
24 godziny bez przerwy. Takich przypadków było łącznie 113: w 2017 r. – 22 (lipiec) 
i 20 (październik), w 2018 r. odpowiednio 22 i 14, a w 2019 r. – 16 i 19.
W 14 z tych przypadków lekarze pracowali nieprzerwanie nawet przez ponad 
48 godzin (55,5 godzin – 11 razy, 79,5 godzin – trzy).
Dyrektor WSSPZOZ w Nowej Soli wyjaśniła: Każdy dyżur medyczny zabezpie-
czony jest przez trzech lekarzy oraz przez ordynatora lub jego zastępcę dyżuru-
jącego pod telefonem (w gotowości). Z powodu ogromnego problemu, z jakim 
borykają się wszystkie szpitale w Polsce, czyli braku odpowiedniej liczby wykwa-
lifikowanej kadry lekarskiej, jesteśmy zmuszeni do korzystania z usług lekarzy 
spoza terenu naszego województwa. Przez wzgląd na nasze potrzeby kadrowe 
oraz odległość lekarza przyjeżdżającego z daleka, czas jego godzin dyżurowych 
bywa wydłużony. Jednakże bezpieczeństwo przed utratą zdrowia i życia naszych 
pacjentek jest w całości zapewnione, gdyż jak wspomniano wyżej, lekarz nie jest 
na dyżurze sam i ma możliwość odpoczynku, a przy tym może liczyć na wspar-
cie lekarza będącego w gotowości (pod telefonem). W okresie trzech lat, którego 
kontrola dotyczyła, takie sytuacje były incydentalne i wymuszone przez braki 
personelu (choroby, urlopy, ciąże i inne zdarzenia losowe). (…) Warto jednak 

44  Kontrolą objęto czas pracy lekarzy w lipcu i październiku lat 2017–2019.
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wspomnieć, że obecna sytuacja na rynku medycznym odnosząca się do lekarzy 
specjalistów z zakresu położnictwa i ginekologii jest dramatyczna. Z powodu 
braku lekarzy specjalistów oddziały położniczo-ginekologiczne w Polsce są zamy-
kane lub zawieszają swoją pracę do czasu uzupełnienia personelu.

Niewłaściwa organizacja pracy lekarzy była jedną z przyczyn innego 
rodzaju nieprawidłowości stwierdzonej w Samodzielnym Publicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie (dalej: SPZOZ w Radziejowie). 
Trzech lekarzy, świadczyło pracę w tym samym czasie w poradni oraz 
na oddziale ginekologiczno-położniczym. 

W konsekwencji niezasadnie wypłacono im wynagrodzenie w łącznej 
kwocie 12,2 tys. zł. Należy zwrócić uwagę, że wykonując pracę w porad-
ni lekarze ci nie mogli zapewnić opieki pacjentkom hospitalizowanym 
na oddziale. 

Dyrektorzy dwóch objętych kontrolą szpitali45 nie ustalili minimalnych 
norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, pomimo obowiązku wyni-
kającego z art. 50 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej. W dwóch innych 
podmiotach leczniczych46 nie aktualizowano tych norm raz na trzy lata, 
co było niezgodne z § 7 rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania 
minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach 
leczniczych niebędących przedsiębiorcami. W jednym szpitalu przedłożone 
propozycje norm na 2017 r. i 2019 r. nie zawierały pisemnej akceptacji 
dyrektora47. W trzech oddziałach ginekologiczno-położniczych szpitali 
stwierdzono, że normy te nie były przestrzegane48. Zatrudnianie mniej-
szej liczby pielęgniarek i położnych niż określone minimum (w skrajnych 
przypadkach nie była to nawet połowa wymaganej kadry), zwłaszcza 
w sytuacji znacznej liczby hospitalizowanych pacjentek, mogło powodo-
wać zagrożenie nie tylko dla ich bezpieczeństwa, ale również personelu. 
Z punktu widzenia pacjenta, zapewnienie minimalnego poziomu zatrud-
nienia pielęgniarek i położnych w podmiocie leczniczym stanowi formalną 
gwarancję jakości opieki pielęgniarskiej i położniczej. 

Przykłady

Na oddziale ginekologiczno-położniczym SPZOZ w Sulęcinie, w miesiącach 
objętych badaniem, nie zostały spełnione normy zatrudnienia pielęgniarek 
i położnych:

 y w lipcu 2019 r. –13,5 etatu poniżej normy (zatrudnienie wynosiło 16,3 etatu, 
norma – 29,8 etatu);

 y w październiku 2019 r. – 12,94 etatu poniżej normy (zatrudnienie wynosiło 
16,86 etatu, norma – 29,8 etatu);

45  ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim, Radomski Szpital Specjalistyczny.
46  Szpital Wojewódzki w Bełchatowie, Zduńskowolski Szpital Powiatowy sp. z o.o. w Zduńskiej 

Woli (dalej: Zduńskowolski Szpital Powiatowy).
47  Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach (dalej: WSZ w Kielcach).
48  Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z o.o. (dalej: Szpital 

Uniwersytecki w Zielonej Górze), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie 
(dalej: SPZOZ w Sulechowie), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie (dalej: 
SPZOZ w Sulęcinie). 

Nieprawidłowości 
dotyczące ustalania 
minimalnych norm 
zatrudnienia pielęgniarek  
i położnych
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 y w lutym oraz w kwietniu 2020 r. – odpowiednio: 14,66 oraz 14,67 etatu 
poniżej normy (zatrudnienie wynosiło w lutym 15,43 etatu, norma – 30,09 
etatu, w kwietniu – 15,35 etatu, norma – 30,02 etatu).

W Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze stwierdzono, że zatrudnienie 
pielęgniarek i położnych na oddziale ginekologiczno-położniczym było niższe 
o 8,2 etatu w porównaniu z normami ustalonymi przez prezesa Zarządu  
Szpitala na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej. 

Na oddziale ginekologiczno-położniczym SPZOZ w Sulechowie nie zostały 
spełnione normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych w objętych badaniem 
miesiącach, w następującym wymiarze:

 y w lipcu 2019 r. – 2,19 etatu poniżej normy (zatrudnienie wynosiło 19,51 etatu, 
norma – 21,7 etatu);

 y w październiku 2019 r. – 2,8 etatu poniżej normy (zatrudnienie wynosiło 
18,90 etatu, norma – 21,7 etatu);

 y w maju 2020 r. – 3,58 etatu poniżej normy (zatrudnienie – 18,12 etatu, 
norma – 21,7 etatu).

W niemal wszystkich szpitalach oddziały ginekologiczno-położnicze 
wyposażono w sprzęt i aparaturę medyczną wymaganą rozporządzeniem 
w sprawie świadczeń gwarantowanych. Nieprawidłowość, którą stanowił 
brak kolposkopu, stwierdzono w dwóch oddziałach49.

W 29 skontrolowanych szpitalach przestrzegano zalecanej przez pro-
ducentów częstotliwości wykonywania autoryzowanych przeglądów 
technicznych sprzętu i aparatury medycznej, stosownie do art. 90 ust. 1 
i 6–7 ustawy o wyrobach medycznych. W ośmiu podmiotach stwierdzono 
odstępstwa od tego obowiązku. Lekceważenie obowiązku wykonywania 
przeglądów aparatury medycznej może mieć wpływ na bezpieczeństwo 
pacjentów i dokładność wykonywanych badań.

W ośmiu szpitalach nie wykonywano terminowo okresowych przeglądów 
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, które powinny być przeprowadza-
ne nie rzadziej niż co 12 miesięcy, zgodnie z § 40 ust. 1 rozporządzenia 
z 2019 r. w sprawie pomieszczeń i urządzeń placówek leczniczych.

5.2.  Przestrzeganie obowiązujących uregulowań  
(w tym standardów) dotyczących opieki okołoporodowej 
w przypadkach poronień, martwych urodzeń  
lub urodzenia dziecka, które umiera wkrótce po porodzie

Kontrolowane szpitale miały problemy z przestrzeganiem wszystkich 
uregulowań, w tym standardów dotyczących opieki okołoporodowej 
w przypadkach poronień, martwych urodzeń lub urodzenia dziecka, które 
umiera wkrótce po porodzie. W 14 skontrolowanych podmiotach leczni-
czych (38%) nie ustalono wskaźników opieki okołoporodowej (obowiązek 
ich ustalania wprowadzono z dniem 1 stycznia 2019 r.), a w 13 – zostały 
ustalone, lecz sposób ich ustalania i monitorowania oraz dokumentowa-
nie tych działań nie zostały określone w regulaminach organizacyjnych 
szpitali. Personel medyczny opiekujący się pacjentkami w szczególnych 

49  ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim, Szpital Specjalistyczny w Mielcu.

Wyposażenie oddziałów  
w wymagany w sprzęt 
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sytuacjach położniczych niezbędną wiedzę uzupełniał podczas szkoleń 
„zewnętrznych” oraz organizowanych szkoleń wewnętrznych prowadzo-
nych przez pracowników szpitala. W jednym szpitalu personel oddziału 
nie został przeszkolony na temat opieki nad pacjentkami doświadcza-
jącymi takich szczególnych sytuacji. W pięciu szpitalach stwierdzono 
nieprawidłowości polegające na nieudzielaniu wsparcia w radzeniu sobie 
ze stresem personelowi medycznemu opiekującemu się pacjentkami 
doświadczającymi niepowodzeń położniczych. W opinii części pracowni-
ków, stosowane formy wsparcia w radzeniu sobie ze stresem powstałym 
w związku ze sprawowaną opieką nad pacjentkami, nie były wystarcza-
jące. W większości skontrolowanych jednostek informacje o możliwości 
uzyskania dalszej pomocy psychologicznej, miejscach i organizacjach 
udzielających wsparcia, przysługujących prawach wynikających z sytu-
acji, w których się znalazły oraz możliwości pochówku utraconego dziecka 
przekazywano pacjentkom, korzystając z broszur przygotowanych przez 
organizacje zewnętrzne. W 13 szpitalach opracowano dla pacjentek i ich 
rodzin własne informatory na ten temat. 

Infografika nr 3 
Jak powinna wyglądać opiekanad pacjentkami w sytuacjach szczególnych  
według rozporządzenia z 2018 r. w sprawie opieki okołoporodowej?

Jak powinna wyglądać opieka nad pacjentkami w sytuacjach szczególnych
według rozporządzenia z 2018 r. w sprawie opieki okołoporodowej?

ROZPOZNANIE PODCZ AS CIĄ Ż Y

CIĘŻKIE J CHOROBY 
LUB WADY DZIECK A

PORONIENIE

URODZENIE DZIECK A MAR T WEGO,
NIEZDOLNEGO DO Ż YCIA,
CHOREGO LUB Z WADAMI

WRODZONYMI

SY TUAC JE SZCZEGÓLNE

WYCZERPUJĄCE INFORMAC JE DOT YCZĄCE:  

PACJENTKI  BĘDĄCE W SY TUACJACH SZCZEGÓLNYCH POWINNY MIEĆ Z APE WNIONE :

czas pozwalający na 
oswojenie się
z informacją

możliwość szybkiego 
skorzystania z pomocy 

psychologicznej

możliwość kontaktu
z duchownym jej 

wyznania

możliwość wsparcia 
przez bliskie osoby

odseparowanie od 
kobiet, które oczekują 

lub urodziły zdrowe 
dziecko

traktowanie
z szacunkiem

stanu jej 
zdrowia

możliwości 
uzyskania dalszej 

pomocy 
psychologicznej

miejsc i organizacji 
udzielających 

wsparcia

przysługujących 
jej praw

możliwości 
pochówku

możliwość pożegnania 
się ze zmarłym 

dzieckiem w obecności 
osób bliskich

opiekę laktacyjną

Źródło: opracowanie własne NIK.

Według ust. 2 części I Standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w pod-
miotach wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń 
zdrowotnych w zakresie opieki okołoporodowej, stanowiącego załącznik 
do rozporządzenia z 2018 r. w sprawie opieki okołoporodowej, podmioty 
wykonujące działalność leczniczą udzielające świadczeń zdrowotnych 
w zakresie opieki okołoporodowej ustalają wskaźniki tej opieki i monito-
rują je, nie rzadziej niż raz w roku, kierując się ograniczaniem interwencji 
medycznych wskazanych w ust. 1 oraz oceną satysfakcji kobiet objętych 

Nieprawidłowości  
w ustalaniu wskaźników 
opieki okołoporodowej 
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opieką. Sposób realizacji oraz dokumentowanie działań dotyczących  usta-
lania i monitorowania wskaźników powinien określać, zgodnie z ust. 3 
części I standardu, regulamin organizacyjny podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą.

W 14 skontrolowanych szpitalach (38%) nie ustalono wskaźników opieki 
okołoporodowej. W 13 podmiotach ustalono te wskaźniki, lecz spo-
sób realizacji oraz dokumentowanie działań dotyczących ich ustalania 
i monitorowania nie zostały określone w regulaminach organizacyjnych. 
W Szpitalu Wielospecjalistycznym w Inowrocławiu nie monitorowano 
i nie analizowano jednego z przyjętych wskaźników (częstotliwość wystę-
powania wad wrodzonych płodu). W Powiatowym Zakładzie Opieki Zdro-
wotnej w Starachowicach (dalej: PZOZ w Starachowicach) monitorowanie 
wskaźników opieki okołoporodowej nie było dokonywane w ustalonym 
terminie. Nieustalenie wskaźników lub ich nierzetelne ustalenie albo ich 
niemonitorowanie, uniemożliwia systematyczną i prawidłową analizę 
opieki okołoporodowej, w szczególności w obszarach problematycznych 
dla danej jednostki.

Zgodnie ze standardem organizacyjnym opieki zdrowotnej, będącym 
załącznikiem do rozporządzenia z 2018 r. w sprawie opieki okołoporodowej 
(część XV ust. 2), osoby wykonujące zawód medyczny w podmiocie lecz-
niczym prowadzącym opiekę okołoporodową, są przygotowane do pracy 
z rodzicami doświadczającymi śmierci noworodka lub narodzin dziecka 
chorego oraz są informowane o przebywaniu takiej pacjentki w danym 
szpitalu, by uwrażliwić ich na jej sytuację.

W okresie objętym kontrolą, w szkoleniach prowadzonych przez podmio-
ty zewnętrzne, których tematyka była związana ze standardami opieki  
okołoporodowej uczestniczył personel medyczny 17 szpitali – ośmiu, któ-
rych oddział ginekologiczno-położniczy miał III poziom referencyjności, 
sześciu – I poziom i trzech – II poziom referencyjności. 

W niemal wszystkich szpitalach organizowano szkolenia wewnętrzne 
o tematyce dotyczącej standardów opieki okołoporodowej. W 29 z nich 
przeprowadzono przynajmniej jedno szkolenie wewnętrzne poświęcone 
wyłącznie opiece nad pacjentkami doświadczającymi niepowodzeń położ-
niczych. Tylko w ZOZ w Busku-Zdroju personel oddziału ginekologiczno- 
-położniczego nie został przeszkolony na temat opieki nad takimi pacjent-
kami oraz ich rodzinami. Obowiązująca od marca 2014 r. wewnętrzna 
procedura tego oddziału, poświęcona opiece nad pacjentkami, które 
doświadczyły poronienia lub urodzenia dziecka martwego nie została 
zaktualizowana, pomimo że od tego czasu dwukrotnie zmieniono przepisy 
dotyczące standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej50. 

W 15 podmiotach leczniczych personel medyczny uczestniczył w szko-
leniach wewnętrznych dotyczących komunikacji z pacjentkami, w tym 
znajdującymi się w szczególnych sytuacjach położniczych. Część z nich 
miała charakter warsztatów i była prowadzona przez psychologów. 

50  Rozporządzenie z 2015 r. w sprawie opieki okołoporodowej oraz rozporządzenie z 2018 r. 
w sprawie opieki okołoporodowej.
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Należy zwrócić uwagę, że profesjonalizm, wiedza i umiejętność komuni-
kacji interpersonalnej pracowników medycznych są niezbędne w dążeniu 
do realizacji takich celów, jak: pomoc w pogodzeniu się ze stratą, zezwolenie 
na doświadczanie cierpienia i żalu, pomoc w zaakceptowaniu rzeczywisto-
ści i życia bez dziecka. Dlatego też dla personelu opiekującego się takimi 
pacjentkami, pomocne mogą okazać się kursy i szkolenia z postępowania 
w przypadku niepowodzenia położniczego. W wyjaśnieniach uzyskanych 
w trakcie kontroli na temat problemów i potrzeb w opiece nad pacjentka-
mi w sytuacjach szczególnych, lekarze i położne wskazywali na potrzebę 
zapewnienia szkoleń dotyczących komunikacji z takimi pacjentkami. 

Organizacje zajmujące się wsparciem rodziców po stracie dziecka, w infor-
macjach przekazanych NIK, także zwracały uwagę na problem niedosta-
tecznej komunikacji z pacjentkami. 

Przykłady

Prezes Fundacji „Rodzić po Ludzku” poinformowała: W listach i skargach prze-
syłanych do fundacji kobiety zwracają uwagę na liczne problemy wynikające 
w głównej mierze z braku przygotowania części personelu medycznego oraz 
szpitali do opieki nad kobietami w sytuacjach szczególnych, a tym samym braku 
realizacji i przestrzegania rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stan-
dardu organizacyjnego opieki okołoporodowej z 2018 r. Najczęstszym proble-
mem zgłaszanym przez kobiety był brak empatii podczas rozmów personelu 
medycznego z kobietą. Brak umiejętności komunikacji z osobą w bardzo trud-
nej, skrajnej sytuacji życiowej. Kobiety zwracają uwagę na postawę personelu 
medycznego, którą często określają jako nieuprzejmą, arogancką, oziębłą i igno-
rującą. Wiele kobiet opisywało sytuacje, w których personel medyczny podnosił 
na nie głos w sytuacji, w której dopytywały o swój stan lub płakały. 

Stowarzyszenie Edukacji Medycznej Asklepios (redakcja portalu poronilam.pl) 
poinformowało, że najwięcej listów i skarg od pacjentek, które doświadczyły 
niepowodzenia położniczego dotyczyło również nieprawidłowej komunika-
cji na linii pacjentka – personel medyczny. Niestety personel medyczny czę-
sto nie potrafi rozmawiać z pacjentkami po stracie. Potwierdzają to też same 
położne, które wykazują chęć odbywania szkoleń psychologicznych, ponieważ 
w tej chwili chociaż same bardzo chcą pomóc nie zawsze wiedzą jak. Niewłaściwy 
sposób komunikacji personelu medycznego z pacjentką po stracie nie wynika 
ze złej woli, a po prostu z braku odpowiedniego przygotowania. Takie szkolenie 
z zakresu komunikacji z pacjentkami po stracie (w formie e-learningu z uwagi 
na obecną sytuację epidemiczną ) w tej chwili właśnie przygotowujemy. Opraco-
waliśmy tematykę szkolenia na podstawie informacji przesłanych bezpośrednio 
przez same położne.

Na znaczenie właściwego sposobu komunikacji pomiędzy personelem 
medycznym a pacjentką zwrócono uwagę w ekspertyzach przygotowa-
nych na potrzeby niniejszej kontroli.

W oddziale położniczym personel powinien uszanować sytuację kobiety 
związaną z negatywnym przebiegiem ciąży oraz jej szczególnym stanem psy-
chicznym i możliwym nieadekwatnym rozumieniem zdarzeń. Ważny jest spo-
kojny i rzeczowy sposób komunikacji. Położna i lekarz przyjmujący pacjentkę 
w stan oddziału i realizujący wszystkie zalecenia wynikające ze ‚Stan-
dardu opieki̕ powinni wykazać szczególną cierpliwość i znaleźć więcej 
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czasu na upewnienie się, czy pacjentka zna sytuację w jakiej się znalazła 
i jakie będą jej proponowane dalej procedury medyczne51.

Potrzebne jest wychodzenie naprzeciw potrzebom matek i ich rodzin, cier-
pliwe odpowiadanie na wszystkie pytania, nawet banalne. Konieczne jest 
zachowanie spokojnego wyrazu twarzy, racjonalnego tonu wypowiedzi, 
odpowiednia mowa ciała. To podtrzymuje na duchu, wspiera i umacnia zaufa-
nie. Najlepiej jest usiąść podczas rozmowy wraz z matką, zwrócić się twarzą 
w jej kierunku, nie zajmować się niczym innym podczas rozmowy, nie odbie-
rać telefonów komórkowych, pokazać, że ma się czas. Matki źle odbierają 
podejście personelu medycznego chłodne, oficjalne, mocno zdystansowane, 
jak do kolejnego ‚przypadku̕(…). Zdarzają się niewłaściwe wypowiedzi, które 
pomniejszają znaczenie poronionego dziecka, jego człowieczeństwa: ‚To tylko 
ciąża̕, ‚Z tego już nic nie będzie̕, ‚Tego pani nikt nie pochowa̕, ‚To jeszcze nie 
było dziecko ,̕ ‚To już się poroniło ,̕ ‚Przecież ma już Pani jedno dziecko w domu ,̕ 
‚Jeszcze będziecie mieli dzieci̕, ‚Lepiej tak niż miałoby być chore̕, ‚Są gorsze 
rzeczy ,̕ ‚Za jakiś czas Pani zapomni .̕ Inne wyrażają wprost brak zrozumienia 
dla odczuwania przez matkę poronienia jako tragedii: ‚Dlaczego Pani płacze? ,̕ 
‚To tylko 10 tydzień̕, ‚Resztki jaja płodowego̕, ‚Są większe nieszczęścia̕,  
‚Jak może Pani płakać po stracie czegoś takiego?̕ (…). Konieczne jest zrozumienie 
personelu dla czasem trudno zrozumiałych zachowań matek, zapewnienie 
ojcu dziecka możliwości nieprzerywanego towarzyszenia żonie czy partnerce.  
Nie należy pacjentki unikać w obawie przed trudną rozmową52.

Zgodnie z ust. 3 pkt 9 części VII załącznika do rozporządzenia z 2015 r. 
w sprawie opieki okołoporodowej i ust. 3 pkt 11 części XV załącznika do roz-
porządzenia z 2018 r. w sprawie opieki okołoporodowej, osobom wykonują-
cym zawód medyczny zapewnia się wsparcie w radzeniu sobie ze stresem, 
w związku z opieką nad kobietą i dzieckiem, w sytuacjach niepowodzenia 
położniczego (sytuacjach szczególnych). Nieprawidłowości polegają-
ce na nieudzielaniu wsparcia w radzeniu sobie ze stresem personelowi 
medycznemu opiekującemu się pacjentkami doświadczającymi sytuacji 
szczególnych stwierdzono w pięciu szpitalach53. W pozostałych jednost-
kach wsparcie dla pracowników zajmujących się opieką nad pacjentkami 
organizowano w różnych formach. Nie zawsze jednak spełniały one ocze-
kiwania i potrzeby personelu. W okresie objętym kontrolą szkolenia doty-
czące problematyki radzenia sobie ze stresem, przeciwdziałania wypaleniu 
zawodowemu zorganizowano w 10 szpitalach. Personelowi medycznemu 
zatrudnionemu w 22 kontrolowanych podmiotach zapewniono możliwość 
skorzystania z pomocy psychologa. Zdaniem części pracowników opiekują-
cych się pacjentkami doświadczającymi niepowodzeń położniczych, istotną 
formę wsparcia w radzeniu sobie ze stresem stanowiły wzajemne koleżeń-
skie rozmowy i wsparcie ze strony przełożonych54.

51  Ekspertyza prof. dr. hab. n. med. Krzysztofa Preisa; załącznik nr 6.6. do Informacji.
52  Ekspertyza prof. dr. hab. n. med. Bogdana Chazana; załącznik nr 6.5. do Informacji.
53  Artmedik w Jędrzejowie, WSP w Krośnie, SPZZOZ w Nisku, WSZ w Kielcach, PZOZ 

w Starachowicach.
54  Wyjaśnień na temat otrzymywanego i oczekiwanego wsparcia w radzeniu sobie ze stresem oraz 

trudności w opiece nad pacjentkami doświadczającymi niepowodzeń położniczych udzielało 
10 pracowników w każdej kontrolowanej jednostce. 

Niewystarczające 
wsparcie w radzeniu 

sobie ze stresem
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W opinii lekarzy, pielęgniarek i położnych większości skontrolowanych 
szpitali, praca z pacjentkami doświadczającymi niepowodzeń położni-
czych jest trudna i wymagająca. Największe trudności sprawia komuni-
kacja z tymi pacjentkami. 

Przykłady

Jedna z położnych zatrudnionych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym 
wyjaśniła: Pacjentki doświadczające niepowodzeń położniczych są trudnymi 
pacjentkami. Bywają zamknięte na dotykający je problem. Czasem agresywnie 
reagują na nasze współczucie i chęć współpracy lub zamykają się i nie oczekują 
żadnej pomocy. Praca z takimi pacjentkami jest stresująca. 

Lekarze pracujący w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdro-
wotnej w Świdniku (dalej: SPZOZ w Świdniku) wskazywali, że przypadki 
straty ciąży są cięższe emocjonalnie zarówno dla pacjentek jak i dla perso-
nelu medycznego. Obumarcie ciąży na bardzo wczesnym etapie rodzi pro-
blemy komunikacyjne z kobietą dotkniętą poronieniem dotyczące postępo-
wania ze szczątkami. Lekarze odczuwają skrępowanie przy zadawania pytań 
o np. urządzenie pogrzebu, odczuwają wahania pacjentek, spotykają się z czę-
stymi zmianami decyzji po rozmowie pacjentki z rodziną.

Według personelu medycznego pracującego w Samodzielnym Publicz-
nym Zespole Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie (dalej: SPZOZ nr 1  
w Rzeszowie), największe trudności z pacjentkami doświadczającymi  
niepowodzeń położniczych sprawia kontakt z tymi pacjentkami, które dopiero 
na oddziale dowiadują się o poronieniu lub śmierci płodu (tzw. przyjęcia nagłe, 
w odróżnieniu od planowych, kiedy pacjentki zostały już poinformowane o nie-
powodzeniu położniczym przez lekarza prowadzącego). Pacjentki takie przeży-
wają okres niedowierzania i buntu, a kontakt z nimi jest utrudniony.

Zdaniem pracowników sześciu skontrolowanych podmiotów leczniczych, 
trudności w opiece nad pacjentkami, które poroniły lub urodziły martwe 
dziecko wynikają z nadmiernego obciążenia pracą, niewystarczającego 
czasu odpoczynku i zbyt małej liczby personelu.

Przykład

Jeden z lekarzy świadczący pracę w Szpitalu Specjalistycznym w Mielcu 
wyjaśnił: Wypalenie zawodowe coraz bardziej dotyczy naszego środowiska. 
Główną przyczyną jest nadmierne obciążenie pracą zawodową (zbyt duża liczba 
godzin pracy, wliczając w to dyżury), jak również w związku z charakterem pracy 
i odpowiedzialnością zawodową. Dokładanie kolejnych obowiązków przy jedno-
czesnym zmniejszaniu się liczby personelu medycznego prowadzi do przyśpieszo-
nego wypalenia zawodowego. Potrzebne jest opracowanie szerokiego programu 
pomocy personelowi medycznemu w radzeniu sobie ze stresem w związku z cha-
rakterem pracy – osób udzielających usług medycznych osobom, które poroniły 
lub urodziły martwy płód. Konieczne jest rozłożenie pracy na większą liczbę per-
sonelu, dzięki czemu odciążone zostaną osoby bezpośrednio udzielające świad-
czeń medycznych ww. osobom. Przede wszystkim pomoc w prowadzeniu niezbęd-
nej dokumentacji medycznej, np. przez sekretarki medyczne.

Personel medyczny WSP w Krośnie również zwracał uwagę, że trudności 
w opiece nad pacjentkami doświadczającymi niepowodzeń położniczych 
wynikają m.in. z niewystarczającej obsady kadrowej. Podnoszono, że wsparcie 
pacjentek jest czasochłonne, wymaga uwagi i zaangażowania, co w warunkach 
zmęczenia, braków kadrowych i licznych obowiązków nie jest łatwe (…). Kierownik 
Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wskazał na potrzebę pomocy kadrze 
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lekarskiej, szczególnie w postaci szkolenia zewnętrznego. Stwierdził też, że trudno 
oczekiwać dużych korzyści wobec braku możliwości eliminowania bezpośrednich 
przyczyn stresu personelu w postaci braku czasu, deficytu lekarzy specjalistów, 
dużego obciążenia pracą, w tym poprzez pełnienie licznych dyżurów.

Pracownicy medyczni 26 szpitali wskazywali na potrzebę doskonalenia 
zawodowego odnośnie postępowania z pacjentkami, które utraciły dziecko, 
a 14 podmiotów – na potrzebę przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. 

Według części pracowników 12 szpitali, oferowane wsparcie w radzeniu 
sobie ze stresem powstałym w związku z opieką nad pacjentkami znaj-
dującymi się w szczególnych sytuacjach położniczych było niewystar-
czające. Zgodnie z oczekiwaniami pracowników należało m.in. poprawić 
dostępność do konsultacji psychologicznych, organizować więcej szkoleń 
dotyczących relacji interpersonalnych i komunikacji z pacjentkami oraz 
treningów redukcji stresu. 

W przygotowanej na potrzeby niniejszej kontroli NIK ekspertyzie również 
podkreślono potrzebę wsparcia lekarzy i położnych opiekujących się pacjent-
kami doświadczającymi przedwczesnej śmierci dziecka. Sytuacja poronienia, 
śmierci wewnątrzmacicznej dziecka stwarza duże wyzwania dla personelu 
medycznego. Konieczność przekazywania złych wiadomości, napięcie psychicz-
ne, zmęczenie fizyczne, współprzeżywanie tragedii rodziców tworzą atmos-
ferę, w której łatwo popełnia się błędy w komunikacji z pacjentami i z innymi 
osobami z personelu medycznego i obsługi. By temu zapobiec należy zapew-
nić personelowi oddziału nie tylko szkolenie w zakresie komunikowania się, 
ale również zapewnić możliwość wsparcia psychicznego i duchowego55.

Zgodnie z ust. 3 pkt 8 części XV załącznika do rozporządzenia z 2018 r. 
w sprawie opieki okołoporodowej, kobiecie udziela się wszelkich informacji 
o możliwości uzyskania dalszej pomocy psychologicznej, miejscach 
i organizacjach udzielających wsparcia osobom w podobnej sytuacji, jak 
i przysługujących jej prawach. Stosownie do ust. 3 pkt 10 części XV tego 
załącznika, kobiecie udziela się także wyczerpującej informacji na temat 
obowiązującego stanu prawnego, wynikającego z przepisów o aktach 
stanu cywilnego, zabezpieczenia społecznego i prawa pracy dotyczącego 
sytuacji, w jakiej się znalazła, jak również o możliwości pochówku.

Zaledwie w 13 spośród skontrolowanych szpitali opracowano dla pacjentek 
i ich rodzin własne informatory o możliwości uzyskania dalszej pomocy 
psychologicznej, miejscach i organizacjach udzielających wsparcia, przy-
sługujących prawach wynikających z sytuacji, w których się znalazły oraz 
możliwości pochówku utraconego dziecka. W 21 podmiotach korzystano 
z informatorów przygotowanych przez organizacje zewnętrzne, przede 
wszystkim z ulotki Poronienie. Co dalej? przygotowanej przez portal  
poronilam.pl.

W opinii eksperta, pacjentka ma prawo uzyskać pełną informację o jej 
sytuacji klinicznej, planowanym postępowaniu z materiałem z poronienia  
(ew. z płodem), zostać poinformowana o przysługujących jej prawach  

55  Ekspertyza prof. dr. hab. n. med. Bogdana Chazana; załącznik nr 6.5. do Informacji.

Przekazywanie 
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dotyczących pochówku, aktach stanu cywilnego, zasiłkach i urlopach macie-
rzyńskich. Rekomenduje się stworzyć ulotkę zawierającą ww. informacje 
wraz z aktualnymi lokalnie adresami i numerami telefonów, z których 
pacjentka może skorzystać i aby mogła do nich wrócić nawet po wypisie,  
gdy je zapomni56.

Przykłady

W Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. M. Pirogowa w Łodzi (dalej: 
WSSZ w Łodzi) nie korzystano z gotowych informatorów przygotowanych przez 
organizacje zewnętrzne ani nie opracowano dla pacjentek doświadczających 
trudnych sytuacji położniczych informatorów dotyczących możliwości uzyskania 
dalszej opieki psychologicznej, miejscach i organizacjach udzielających wsparcia, 
przysługujących prawach wynikających z sytuacji, w których się znalazły i moż-
liwości pochówku utraconego dziecka. Zgodnie z obowiązującą w oddziale gine-
kologiczno-położniczym od marca 2013 r. wewnętrzną procedurą postępowania 
w sprawie opieki nad kobietą w sytuacjach szczególnych, pacjentkom tym udzie-
lano ustnych informacji na temat powyższych zagadnień.

W Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka Szpitalu Specjalistycznym 
w Kielcach (dalej: ŚCMiN w Kielcach) dla pacjentek, które doświadczyły straty 
dziecka opracowano informator pt. Nie ma stópki tak małej, by nie mogła 
zostawić śladu. W informatorze opisano proces żałoby, którego doświadczają 
rodzice dzieci utraconych, rolę możliwości pożegnania się z dzieckiem. Wska-
zano, że kobiety mają możliwość zwrócenia się do personelu medycznego 
o pomoc psychologiczną oraz pomoc osoby duchownej, zabezpieczenie pamią-
tek po dziecku, udzielenia informacji dotyczących pochówku. W ulotce wska-
zano adresy stron internetowych poświęconych tematyce przedwczesnej straty 
dziecka oraz numer kontaktowy do jednej z lekarek zatrudnionych w szpitalu, 
zajmującej się wsparciem kobiet i przekazywaniem pamiątek oferowanych 
przez grupę Tęczowy Kocyk.

W trakcie kontroli w WSP w Krośnie stwierdzono, że trzynastu hospi-
talizowanym pacjentkom wydano przy wypisie ze szpitala broszury 
zawierające zalecenia dotyczące karmienia dziecka piersią na żądanie  
i przestrzegania diety matki karmiącej piersią. Niedostosowanie treści 
informatorów do sytuacji kobiet doświadczających niepowodzeń położ-
niczych może pogłębiać ich traumę powstałą po stracie dziecka.

W 27 skontrolowanych jednostkach w dokumentacji medycznej pacjen-
tek57 nie odnotowywano faktu przekazywania pacjentkom informacji 
wymaganych standardami opieki okołoporodowej. W związku z tym nie 
było możliwe ustalenie, czy wszystkie pacjentki, które doświadczyły stra-
ty dziecka otrzymały wyczerpujące informacje, a tym samym, czy szpital 
rzetelnie wywiązywał z obowiązku określonego w standardach. Ponie-
waż strata dziecka może wiązać się z szeregiem reakcji emocjonalnych 
pacjentek wymagających szczególnej uwagi i troski, zachodzi potrzeba, 
by w informatorach przekazywanych przez podmiot leczniczy wskazywać 
lokalne placówki świadczące opiekę w zakresie zdrowia psychicznego, 
instytucje i organizacje udzielające innego rodzaju wsparcia, co dawałoby 
pacjentkom możliwość skorzystania z pomocy już po opuszczeniu szpitala.

56  Ekspertyza prof. dr. hab. n. med. Krzysztofa Preisa; załącznik nr 6.6. do Informacji.
57  Na podstawie próby dokumentacji medycznych 60 pacjentek badanej w każdym szpitalu. 
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5.3. Świadczenia zapewniające pacjentkom stosowną pomoc
Pomoc udzielana pacjentkom znajdującym się w szczególnych sytuacjach 
położniczych nie była wystarczająca. Nie wszystkie skontrolowane szpi-
tale spełniały minimalne warunki dotyczące wyposażenia i sposobu 
urządzenia zespołów porodowych oraz sal chorych w oddziałach gine-
kologiczno-położniczych. Organizacja sal porodowych i pokojów badań 
w czterech szpitalach nie zapewniała pacjentkom prawa do intymności 
i godności. Nieprawidłowości dotyczące prowadzenia dokumentacji 
medycznej pacjentek, które poroniły, urodziły martwe dziecko lub któ-
rych dziecko zmarło tuż po porodzie stwierdzono w 57% kontrolowanych 
podmiotów. W większości szpitali prowadzona dokumentacja medyczna 
pacjentek znajdujących się w szczególnych sytuacjach położniczych 
nie wskazywała, czy wszystkim zaproponowano wsparcie psychologa 
oraz czy miały życzenie skorzystania z takiej pomocy. Faktyczna liczba 
udzielonych tym pacjentkom konsultacji psychologa była zróżnicowana. 
Nie wszystkie szpitale gwarantowały, by kobiety doświadczające niepo-
wodzeń położniczych nie miały kontaktu z pacjentkami oczekującymi 
narodzin zdrowego dziecka lub które już urodziły dziecko. W pięciu pod-
miotach leczniczych stwierdzono przypadki przebywania w jednej sali 
pacjentek, które poroniły lub urodziły martwe dziecko razem z kobietami, 
będącymi w ciąży lub połogu po narodzinach zdrowego dziecka, a w jed-
nym szpitalu pacjentki po poronieniu były hospitalizowane na korytarzu 
oddziału. W skontrolowanych szpitalach funkcjonowała różna, nie zawsze 
zgodna z prawem i wewnętrznymi procedurami, praktyka postępowania 
ze zwłokami dzieci urodzonych w wyniku poronienia lub martwo uro-
dzonych. Nieprawidłowości dotyczące tego zagadnienia stwierdzono  
aż w 19 (54%) jednostkach objętych kontrolą.

Spośród 37 objętych kontrolą oddziałów ginekologiczno-położniczych 
tylko 21 spełniało wszystkie minimalne warunki dotyczące wyposażenia 
i sposobu urządzenia zespołów porodowych, sal chorych, pokojów dia-
gnostycznych, określone w rozporządzeniach z 2012 r. i 2019 r. w sprawie 
pomieszczeń i urządzeń placówek leczniczych. W pozostałych oddziałach 
stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:

 − ustawienia łóżek dla pacjentek w sposób niezapewniający dostępu 
do nich z trzech stron, w tym z dwóch dłuższych;

 − ograniczonej wielkości pokojów, która nie pozwalała na wyprowadzenie 
łóżek;

 − braku co najmniej jednego pomieszczenia higieniczno-sanitarnego 
w oddziale przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, w szcze-
gólności poruszających się na wózkach inwalidzkich;

 − braku możliwości obserwacji bezpośredniej lub przy użyciu odpowied-
nich kamer (w szczególności obserwacji twarzy) w zespole porodowym 
w sali przeznaczonej dla położnic i noworodka;

 − braku stanowiska do resuscytacji noworodka w sali operacyjnej do poro-
dów rozwiązywanych cięciem cesarskim;

Niespełnianie 
minimalnych warunków 

dotyczących wyposażenia 
pomieszczeń oddziałów
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 − przeznaczenia pokojów łóżkowych w systemie matka z dzieckiem dla 
czterech matek, zamiast dla maksymalnie dwóch matek i dwóch nowo-
rodków z możliwością wstawienia trzeciego łóżeczka dla noworodka;

 − wykonania połączenia ścian z podłogami w salach chorych w sposób 
uniemożliwiający ich mycie i dezynfekcję;

 − braku w śluzie umywalkowo-fartuchowej przed blokiem porodowym, 
umywalki z baterią uruchamianą bez kontaktu z dłonią.

Organizacja sal porodowych i pokojów badań w czterech szpitalach nie 
zapewniała pacjentkom prawa do intymności i godności, wymaganych 
art. 20 i 22 ustawy o prawach pacjenta. 

Przykłady

Pacjentkom Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Artmedik w Jędrzejowie,  
nie zapewniono warunków pełnej intymności, gdyż gabinet zabiegowy nie był 
zabezpieczony przed wejściem osób postronnych, a znajdujący się w nim fotel gine-
kologiczny nie był osłonięty od strony wejścia do gabinetu kotarą/parawa-
nem.

W SPZOZ w Bydgoszczy nie zapewniono warunków pełnej intymności i god-
ności, ponieważ w pokoju przyjęć leżanka znajdowała się na wprost drzwi, 
a w pomieszczeniu nie było parawanu. Nad pokojem badań USG nie zainstalo-
wano urządzenia sygnalizującego przeprowadzanie badania, na drzwiach wej-
ściowych również nie było o tym żadnej informacji, a leżanka znajdowała się 
na wprost drzwi i tylko częściowo była zasłonięta parawanem. Po otwarciu 
drzwi można było dostrzec badaną osobę.

W WSP w Krośnie pacjentkom nie zagwarantowano poczucia intymności 
i godności podczas wykonywania badań i zabiegów ginekologicznych w gabine-
tach zabiegowych znajdujących się w Odcinku Patologii Ciąży, Odcinku Położ-
niczym Oddziału oraz w dwóch gabinetach diagnostyczno-zabiegowych wyko-
rzystywanych do zabiegów abrazji i kolposkopii, znajdujących się w Odcinku  
Ginekologicznym Oddziału. Ulokowanie foteli ginekologicznych na wprost 
drzwi i brak informacji o trwającym badaniu na drzwiach wejściowych sprawiały, 
że pacjentki mogły być widziane w intymnej sytuacji przez osoby postronne. 
Stwierdzona nieprawidłowość została usunięta w trakcie kontroli.

Pacjentkom Oddziału Ginekologiczno-Położniczego PZOZ w Starachowicach, 
nie zapewniono warunków pełnej intymności i godności, gdyż: 

a) fotel ginekologiczny w pomieszczeniu izby przyjęć ustawiony został naprze-
ciwko wejścia i nie był osłonięty przed widokiem osób postronnych oraz 
brakowało informacji o trwającym badaniu. Dopiero w trakcie kontroli 
umieszczono na drzwiach wejściowych informacje o przeprowadzanym 
badaniu i zakazie wchodzenia oraz ustawiono parawan osłaniający fotel 
ginekologiczny; 

b) łóżka porodowe na sali porodowej wielostanowiskowej były oddzielone 
od siebie ścianką działową jedynie częściowo osłaniającą oba stanowiska 
porodowe. Przeprowadzenie porodu na sali wielostanowiskowej w warun-
kach intymności i godności, z uwagi na opisane powyżej rozlokowanie stano-
wisk porodowych, nie było możliwe, zwłaszcza w przypadkach odbywania się 
dwóch porodów jednocześnie i obecności na sali współrodzącej kobiety.

Niezapewnienie 
warunków intymności 
i godności  
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W 21 szpitalach, spośród 37 skontrolowanych, dokumentacja medyczna 
pacjentek, które poroniły, urodziły martwe dziecko lub których dziec-
ko zmarło tuż po porodzie prowadzona była z naruszeniem wymogów 
określonych w przepisach prawnych. Stwierdzone nieprawidłowości doty-
czyły nie tylko kwestii formalnych, ale w części przypadków świadczyły 
o braku należytej staranności w dokumentowaniu procesu diagnozowania 
i leczenia pacjentów. Najczęstsze nieprawidłowości, naruszające przepisy 
rozporządzenia z 2015 r. w sprawie dokumentacji medycznej, to:

 − brak w kartach informacyjnych leczenia szpitalnego dat prze-
prowadzenia zabiegu oraz brak informacji o przeprowadzonych 
konsultacjach i ich wyniku oraz podpisu lekarza wypisującego  
(§ 24 ust. 3 pkt 2 i 358);

 − brak podpisów pacjentek potwierdzających: udzielenie upoważnienia 
do uzyskania informacji o stanie zdrowia, o udzielonych świadczeniach 
zdrowotnych i uzyskania dokumentacji medycznej czy wyrażenie przez 
pacjentkę zgody na przeprowadzenie badania lub inne leczenie, w tym 
na przeprowadzenie operacji lub zabiegu (§ 8 ust. 159);

 − brak kart indywidualnej opieki prowadzonej przez położną, kart obser-
wacji prowadzonych przez lekarza i kart przebiegu znieczulenia (§ 15 
ust. 1 pkt 2, 3 i 660);

 − brak, w części dotyczącej wypisu pacjenta ze szpitala, opisu zastoso-
wanego leczenia, wykonanych badań diagnostycznych i zabiegów oraz 
operacji, z podaniem numeru statystycznego procedury medycznej 
(§ 20 pkt 361); 

 − brak wskazania trybu przyjęcia do szpitala (§ 16 ust. 1 pkt 362);

 − brak karty obserwacji porodu (§ 17 ust. 2 pkt 163);

 − brak numerów stron w dokumentacji medycznej (§ 564);

 − dokonywanie poprawek bez podania przyczyny oraz daty dokonanej 
zmiany (§ 4 ust. 365).

Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta, pacjent ma prawo 
do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej 
wiedzy medycznej. Zapewnieniu tego prawa służy m.in. rzetelne prowa-
dzenie dokumentacji medycznej, która jest źródłem informacji o pacjencie.  
Ma to istotne znaczenie, ponieważ nie tylko opisuje postępowanie 
z pacjentem, ale stanowi także istotne źródło informacji o stanie zdrowia 
pacjenta w trakcie diagnostyki i leczenia. Nieprzestrzeganie obowiązku 

58  Aktualnie wymogi te określone zostały w § 21 ust. 4 pkt 2 i 3 rozporządzenia z 2020 r. w sprawie 
dokumentacji medycznej.

59  Aktualnie – § 8 ust. 1 rozporządzenia z 2020 r. w sprawie dokumentacji medycznej 
60  Aktualnie – § 15 ust. 1 pkt 2, 4 i 7 rozporządzenia z 2020 r. w sprawie dokumentacji medycznej.
61  Aktualnie – § 16 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia z 2020 r. w sprawie dokumentacji medycznej. 
62  Aktualnie – § 16 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z 2020 r. w sprawie dokumentacji medycznej. 
63  Aktualnie – § 15 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia z 2020 r. w sprawie dokumentacji medycznej.
64  Aktualnie – § 6 ust. 1 rozporządzenia z 2020 r. w sprawie dokumentacji medycznej.
65  Aktualnie – § 4 ust. 6 rozporządzenia z 2020 r. w sprawie dokumentacji medycznej.

Nieprawidłowe 
prowadzenie 

dokumentacji medycznej
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dokonywania wymaganych wpisów, szczególnie w sytuacji, gdy z doku-
mentacji korzysta więcej niż jeden lekarz, utrudnia rzetelną analizę 
problemów zdrowotnych pacjenta oraz uniemożliwia przypisanie odpo-
wiedzialności za leczenie.

Stosownie do ust. 3 pkt 2 części XV załącznika do rozporządzenia z 2018 r. 
w sprawie opieki okołoporodowej, po przekazaniu informacji na temat 
sytuacji położniczej i zdrowotnej matki oraz jej dziecka, należy umożli-
wić kobiecie skorzystanie możliwie szybko z pomocy psychologicznej czy 
kontakt z duchownym jej wyznania oraz wsparcie osób bliskich, zgodnie 
z życzeniem kobiety. Wymóg zatrudnienia psychologa w wymiarze co naj-
mniej 0,5 etatu, zgodnie z częścią I załącznika nr 3 do rozporządzenia 
w sprawie świadczeń gwarantowanych, obowiązuje tylko dla oddziału gine-
kologiczno-położniczego o trzecim poziomie referencyjności. 

Zdaniem eksperta, obok fachowej pomocy medycznej trzeba zapewnić matce 
możliwość skorzystania z konsultacji psychologa i pomocy duchowej. Ważne 
jest okazywanie na każdym kroku szacunku matce i zmarłemu dziecku. 
Doświadczony, dysponujący osobistą wrażliwością lekarz poradzi sobie 
ze wsparciem psychicznym, warto jednak zatrudnić w szpitalu psychologa. 
Należy zapewnić jego dostępność również podczas dni wolnych (…). Informa-
cja o miejscu i czasie dostępnej konsultacji psychologicznej, pomocy duchowej 
oraz pracownika socjalnego powinna być umieszczona na tablicy ogłoszeń. 
Pomoc psychologiczna nie powinna być prowadzona w sposób rutynowy, 
według jednego schematu, ale być dostosowana swoją formą, treścią i czasem 
trwania do rodzaju problemu, osobowości pacjentki i jej męża. Specyficzne 
problemy będą na przykład dotyczyły matki, które poroniła dziecko po wielu 
latach leczenia niepłodności, lub matki, która poroniła swoje kolejne dziecko. 
Oprócz żalu, rozpaczy po stracie dziecka pojawić się może wówczas rezygna-
cja, brak nadziei na udane macierzyństwo w przyszłości. Nawet drobne rzeczy, 
niedopatrzenia, użyte słowa mogą wówczas pacjentkę szczególnie ranić66.

Pomoc psychologa klinicznego ma na celu przede wszystkim ułatwienie 
kobiecie przeżycia ‚żałoby̕ po stracie dziecka, zrozumienia własnych prze-
myśleń, uczuć i zachowań, zmierzania do pogodzenia się ze stratą i jej akcep-
tację, a dalej, zapobieżenie rozwojowi nieadekwatnych relacji z członkami 
rodziny, głównie z innymi dziećmi oraz objawów depresyjnych, a ostatecznie 
również poważnych zaburzeń psychopatologicznych mogących skutkować 
np. myślami samobójczymi67.

W każdym z kontrolowanych szpitali badaniem pod kątem liczby pacjentek, 
które skorzystały z pomocy psychologa objęto dokumentację medyczną 
60 pacjentek. Na podstawie analizowanej dokumentacji medycznej usta-
lono, że faktyczna liczba udzielonych pacjentkom konsultacji psychologa 
była zróżnicowana – w trzech podmiotach leczniczych w ogóle nie prowa-
dzono takich konsultacji, a w jednym szpitalu 85% pacjentek, z badanej 
próby dokumentacji, skorzystało z takich porad. 

66  Ekspertyza prof. dr. hab. n. med. Bogdana Chazana; załącznik nr 6.5. do Informacji.
67  Ekspertyza prof. dr. hab. n. med. Krzysztofa Preisa; załącznik nr 6.6. do Informacji.

Niewystarczająca pomoc 
psychologiczna
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Przykład 

W Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze, w którym 85% pacjentek 
z badanej próby skorzystało z porady psychologa, na Oddział Ginekologiczno-
-Położniczy oddelegowany został psycholog. Wyznaczono także psychologa 
zastępcę, na wypadek nieobecności tego pierwszego. Wykaz psychologów pra-
cujących na oddziale znajdował się w Poradni Psychologicznej oraz na każdym 
z pododdziałów Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. Zlecenie konsultacji 
psychologicznej odbywało się bezpośrednio ustnie lub telefonicznie. Zlecają-
cym był lekarz, pielęgniarka lub położna, a także rodzina pacjentki. Pacjentka 
mogła również sama poprosić o kontakt z psychologiem.

Infografika nr 4 
Skala korzystania z konsultacji psychologicznych przez pacjentki doświadczajace niepowodzeń położniczych

Skala korzystania z konsultacji psychologicznych przez pacjentki
doświadczające niepowodzeń położniczych

SPZOZ w Bydgoszczy

ŚCMiN w Kielcach

WSZ w Kielcach

WSS w Białej Podlaskiej

WSSZ w Łodzi

SPZOZ Nr 1 w Rzeszowie

SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie

SPSK nr 2 PUM w Szczecinie

Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

WSSPZOZ w Nowej Soli

Szpital Wielospecjalistyczny w Inowrocławiu

ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim

Radomski Szpital Specjalistyczny

PZOZ w Starachowicach

SPZOZ w Łukowie

SPZOZ w Świdniku

Szpital Wojewódzki w Bełchatowie

Szpital Powiatowy w Radomsku

Szpital Specjalistyczny w Mielcu 

WSP w Krośnie

SPZOZ w Sulechowie

Pałuckie Centrum Zdrowia w Żninie

SPZOZ w Rypinie

SPZOZ w Radziejowie

ZOZ w Busku-Zdroju

Artmedik w Jędrzejowie

SPZOZ w Kraśniku

SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim

PCMiD w Piotrkowie Trybunalskim

Zduńskowolski Szpital Powiatowy

SPZOZ w Nisku

SPZOZ w Stalowej Woli

Szpital w Szczecinku

Szpital Powiatowy w Gry�nie

SPWZOZ w Stargardzie 

SPZOZ Sulęcin

Szpital na Wyspie w Żarach
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Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.
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Na oddziałach o trzecim poziomie referencyjności68, w których obowią-
zuje wymóg zatrudnienia psychologa w wymiarze co najmniej 0,5 etatu, 
najwięcej pacjentek skorzystało z tej formy pomocy (od 8% do 85%). 
W trzech oddziałach o trzecim poziomie referencyjności nie spełniono 
wymogu zatrudnienia psychologa69. 

Przykłady

W WSZ w Kielcach opieka psychologiczna była sprawowana przez psycho-
logów zatrudnionych w szpitalu, przy czym żaden z nich nie był zatrudniony 
w Klinice Położnictwa i Ginekologii WSZ. Taki sposób organizacji pracy psycho-
loga mógł powodować, że z pomocy psychologicznej skorzystała nieznaczna 
liczba pacjentek (8% z badanej próby). W okresie objętym kontrolą kierownik 
kliniki trzykrotnie zwracał się do dyrekcji WSZ o oddelegowanie psychologa 
do pracy w klinice. Dopiero po kontroli NIK dyrekcja Szpitala oddelegowała 
do pracy w klinice psychologów zatrudnianych w WSZ.

W SPZOZ nr 1 w Rzeszowie pacjentkom, które doświadczyły niepowodzeń 
położniczych zapewniono możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicz-
nego, jednakże z powodu długotrwałych absencji jednej z osób zatrudnionych 
na stanowisku psychologa, pomocy udzielał psycholog zatrudniony na 0,37 etatu 
(wobec wymaganego zatrudnienia w wymiarze 0,5 etatu).

SPSK nr 2 PUM w Szczecinie zatrudniał dwóch psychologów klinicznych. 
Jeden z nich obejmował opieką psychologiczną pacjentki oddziału położnic-
twa i ginekologii. Psycholog pracowała w szpitalu od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8:30–16:05. Konsultacje odbywały się tylko w godzinach pracy 
psychologa. W zakresie czynności służbowych nie miała ona przypisanego  
0,5 etatu do ww. oddziału.

Spośród pacjentek, które były hospitalizowane w objętych kontrolą 
oddziałach o drugim poziomie referencyjności, z porady psychologa sko-
rzystało od 3% do 43%. W SPZOZ w Świdniku w dokumentacji żadnej 
z pacjentek, których dokumentacja została objęta analizą nie było informa-
cji o konsultacji psychologa. Szpital ten zatrudniał psychologa na 0,5 etatu, 
którego zadania obejmowały: opiekę psychologiczną nad pacjentkami 
Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Oddziału Noworodkowego, a także  
(według potrzeb) opiekę psychologiczną nad pacjentami innych oddziałów.

W dwóch oddziałach ginekologiczno-położniczych o pierwszym poziomie 
referencyjności70 w dokumentacji żadnej z pacjentek, których dokumen-
tacja medyczna była objęta kontrolą, nie było informacji o konsultacji 
psychologa. W pozostałych 15 oddziałach, o pierwszym poziomie referen-
cyjności, z pomocy psychologa skorzystało od 2 do 17% pacjentek.

Podmioty lecznicze, w których funkcjonowały oddziały ginekologiczno-
-położnicze o pierwszym lub drugim poziomie referencyjności stosowały 
różne formy zatrudnienia i różne schematy opieki psychologa. 

68  Skontrolowano 10 szpitali z oddziałami ginekologiczno-położniczymi o takim poziomie 
referencyjności.

69   SPZOZ nr 1 w Rzeszowie, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie (dalej: 
SPSK nr 2 PUM w Szczecinie,) WSZ w Kielcach.

70  Zduńskowolski Szpital Powiatowy, Szpital Powiatowy w Gryfinie sp. z o.o.
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Przykłady 

W Artmedik w Jędrzejowie (pierwszy stopień referencyjności) pacjentkom 
doświadczającym niepowodzeń położniczych pomocy psychologicznej udzie-
lała psycholog zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej. Konsultacje 
psychologiczne odbywały się po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby 
przez personel szpitala. Położna koordynująca wyjaśniła, że psycholog jest 
wzywany w zależności od indywidualnej sytuacji pacjentki i wynika to z obser-
wacji personelu.

Pacjentkom hospitalizowanym z powodu niepowodzeń położniczych w Szpi-
talu Wielospecjalistycznym w Inowrocławiu (drugi poziom referencyjności), 
pomocy psychologicznej udzielała psycholog zatrudniona w Zakładzie Opieki 
Długoterminowej i Paliatywno-Hospicyjnej Szpitala. Psycholog wyjaśniła, 
że nie miała wyznaczonej konkretnej liczby godzin pracy na Oddziale, a konsul-
tacje wykonywała według potrzeb, na życzenie jego kierownictwa. W badanej 
próbie 60 pacjentek, z porady psychologicznej skorzystały zaledwie trzy pacjentki. 
Dyrektor stwierdził, że mając na uwadze niski poziom procentowy pacjentek, które 
skorzystały ze wsparcia psychologicznego, w tym zakresie konieczne będą zmiany 
zarówno kadrowe, jak i organizacji pracy psychologów.

W PZOZ w Starachowicach (drugi poziom referencyjności) pacjentkom 
doświadczającym niepowodzeń położniczych, pomocy psychologicznej udzie-
lała psycholog zatrudniona na Oddziale Neonatologicznym, która świadczyła 
pracę przez cztery godziny w dni powszednie. W badanej próbie, z porady psy-
chologicznej skorzystało 11 pacjentek (18%).

W okresie objętym kontrolą SPZOZ w Sulechowie zawarł umowy cywilno-
prawne z dwoma psychologami świadczącymi usługi m.in. na oddziale gine-
kologiczno-położniczym o drugim poziomie referencyjności. Zgodnie z obo-
wiązującymi od 2019 r. procedurami i standardami wewnątrzoddziałowymi, 
personel medyczny proponuje pacjentkom możliwość skorzystania z pomocy 
psychologicznej ze względu na sytuację, w której się znalazły. Dyrektor  
Szpitala wyjaśniła: (…) personel Oddziału Klinicznego Endoskopii Ginekolo-
gicznej i Położnictwa posiłkuje się usługami psychologów w miarę wystąpienia 
potrzeb, które ze względu na okoliczności, najczęściej nie są możliwe do przewi-
dzenia. W sytuacji, gdy pacjentka zgłasza chęć otrzymania wsparcia psycholo-
gicznego, każdorazowo psycholog wzywany jest telefonicznie. Istnieje tym samym 
możliwość uzyskania konsultacji w zasadzie w każdy dzień tygodnia, co pozwala 
nam eliminować sytuacje, podczas których, np. w weekendy, święta, pacjentki 
doświadczające niepowodzeń położniczych mogłyby być wykluczone z uzyska-
nia takiego wsparcia. Z analizowanej dokumentacji wynikało, że z konsultacji 
psychologicznych prowadzonych przez psychologa zatrudnionego przez Szpi-
tal skorzystało 16 pacjentek (27%).

Podczas kontroli w siedmiu podmiotach ustalono, że pacjentkom doświad-
czającym straty dziecka nie zapewniono wystarczającej pomocy psycholo-
gicznej71. Było to spowodowane brakiem możliwości skorzystania z takiej 
konsultacji w weekendy, święta i dni wolne od pracy. W jednym szpitalu, 
niewielki wymiar czasu pracy psychologów uniemożliwiał udzielenie 
wsparcia nie tylko w weekendy, święta i dni wolne od pracy, ale także 
w dni robocze72. 

71  ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim, Radomski Szpital Specjalistyczny, Artmedik w Jędrzejowie, 
WSP w Krośnie, SPZOZ w Stalowej Woli, SPSK nr 2 PUM w Szczecinie, PZOZ w Starachowicach.

72  SPZZOZ w Nisku.
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Przykłady 

W WSP w Krośnie oraz w SPZZOZ w Nisku pomocy psychologicznej, mimo 
lekarskiego zlecenia, nie udzielono odpowiednio pięciu i dwóm pacjentkom 
spośród tych, których dokumentację analizowano. Z dokumentacji medycznej 
tych pacjentek wynikało, że były one w złym stanie psychicznym i lekarze zle-
cali przeprowadzenie takich konsultacji. Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych 
WSP w Krośnie wyjaśniła, że prawdopodobnie wynikało to z braku dostępności 
psychologa. Natomiast lekarz kierujący oddziałem w SPZZOZ w Nisku wyjaśnił: 
w swojej pracy zdecydowanie odczuwamy brak zatrudnionego na stałe w Szpi-
talu psychologa klinicznego. Wielokrotnie monitowałem o to w Dyrekcji Zespołu. 
Pacjentki z omawianą patologią ciąży przebywają na Oddziale bardzo krótko, cza-
sem jeden dzień lub kilka godzin. Trudno jest zorganizować im konsultację u psy-
chologa, z którym Szpital ma podpisaną umowę, gdy wymaga to czasem kilku 
dni. Bywa, że posiłkujemy się pomocą psychologów niemających podpisanej 
umowy np. z Caritas w Rudniku n/Sanem i w takich przypadkach nie ma odpo-
wiednich adnotacji w dokumentacji. Zawsze jednak, jeśli pacjentka tego od nas 
oczekuje, przekazujemy jej adresy, numery telefonów, nazwiska osób mogących 
im służyć pomocą psychologiczną.

W SPSK nr 2 PUM w Szczecinie aż 14 pacjentek z 60, których dokumenta-
cję objęto badaniem nie miało możliwości skorzystania z pomocy psychologa, 
ponieważ poród odbył się w weekend, święta lub w godzinach popołudnio-
wych (a następnego dnia rano pacjentka została wypisana). Przykładowo, 
nie udzielono pomocy psychologicznej pacjentce po porodzie bliźniaczym 
w 22. tygodniu ciąży i śmierci dwójki dzieci, gdyż – jak wyjaśnił lekarz kie-
rujący kliniką – poród i hospitalizacja miały miejsce w okresie świątecznym  
(24–27 grudnia) i w tym czasie nie był dostępny psycholog.

Podobnie, nie udzielono pomocy psychologicznej pacjentce, która urodziła 
martwe dziecko w 37. tygodniu ciąży. Jak wyjaśnił lekarz kierujący kliniką, 
przyczyną nieudzielenia pomocy był krótki czas pobytu pacjentki w czasie 
weekendu.

Brak stałej opieki psychologicznej w przypadku pacjentek doświadcza-
jących niepowodzeń położniczych był najczęściej wskazywanym pro-
blemem przez konsultantów wojewódzkich w dziedzinie położnictwa 
i ginekologii73. 

Przykłady 

Konsultant wojewódzki dla województwa podkarpackiego: Głównym pro-
blemem, zarówno z punktu widzenia pacjentek, jak też personelu medycznego, 
jest brak stałej opieki psychologicznej na oddziałach położniczo-ginekologicz-
nych, zwłaszcza trzeciego stopnia referencyjności w opiece perinatalnej.

Konsultant wojewódzki dla województwa mazowieckiego: Otrzymuję 
także pojedyncze sygnały o problemach w dostępie do pomocy psychologicznej 
dla pacjentek.

Konsultant wojewódzki dla województwa śląskiego: Najważniejszą 
potrzebą jest całodobowa dostępność opieki psychologicznej dla pacjentek po nie-
powodzeniach położniczych, a wiele oddziałów zgłasza brak psychologa.

Małopolski konsultant wojewódzki: Najważniejszym problemem dotyczącym 
opieki nad pacjentką w sytuacji trudnej jest całodobowa dostępność do konsul-
tacji psychologicznej, ponieważ w mniejszych miejscowościach trudno znaleźć 

73  Konsultanci wojewódzcy dla województw: lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, 
podkarpackiego, śląskiego, zachodniopomorskiego.

Ocena opieki 
psychologicznej według 
pacjentek i konsultantów 
wojewódzkich
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psychologa z odpowiednimi kwalifikacjami. W ośrodku, którym kieruję osobiście 
posiadam całodobowy dostęp do opieki psychologicznej, jak również zatrudniam 
w wymiarze całego etatu psychologa klinicznego. Jest to jednak sytuacja szcze-
gólna, gdyż dotyczy ośrodka klinicznego na najwyższym poziomie referencyjno-
ści z zakresu opieki położniczej.

W toku kontroli zwrócono się do losowo wybranych pacjentek hospitali-
zowanych z powodu niepowodzenia położniczego w szpitalach objętych 
kontrolą z prośbą o udzielenie informacji dotyczących otrzymanej opieki. 
Informację zwrotną otrzymano od 33O pacjentek. Wyniki badania o moż-
liwości skorzystania z pomocy psychologa przedstawiono w poniższej 
infografice.

Infografika nr 5 
Tytuł

poziom 1

poziom 2

poziom 3

ogółem

tak, na moją prośbę tak, z inicjatywy szpitala nie brak odpowiedzi

4,9 0,8%

1,2%

0,6%

39,8%

73,4%12,9%

8,8% 34,8%

13,7%

54,5%

37,4%8,4% 53,0%

55,8%

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie anonimowych informacji przekazanych przez pacjentki.

Z anonimowych informacji przekazanych przez pacjentki wynika, że 34,8% 
z nich nie miało możliwości skorzystania z pomocy psychologa. Ponad 90% 
kobiet, które podały, że nie zapewniono im możliwości skorzystania z tej 
formy pomocy, były hospitalizowane na oddziałach o pierwszym i drugim 
poziomie referencyjności. 

Wyniki kontroli wskazują, że w większości szpitali nie zachowywano 
należytej staranności, by zapewnić wszystkim pacjentkom, które miały 
takie życzenie pomoc psychologa oraz nie dokumentowano rzetelnie,  
czy w przypadku każdej pacjentki doświadczającej niepowodzenia położ-
niczego przestrzegany był standard dotyczący umożliwienia kobiecie sko-
rzystania możliwie szybko z pomocy psychologicznej, określonego w ust. 3 
pkt 2 części XV załącznika do rozporządzenia z 2018 r. w sprawie opieki 
okołoporodowej. 

W 28 skontrolowanych jednostkach w dokumentacji medycznej nie odnoto-
wywano, czy pacjentka została poinformowana o możliwości skorzystania 
z konsultacji psychologa oraz czy odmówiła takiego wsparcia. Nieodnotowy-
wanie w dokumentacji medycznej pacjentek znajdujących się w sytuacjach 
szczególnych faktu odmowy skorzystania przez nie z pomocy psychologa, nie 
pozwala na ocenę, czy w szpitalu przestrzegany jest ten standard. 

Zaledwie w trzech objętych kontrolą szpitalach pacjentki wyrażały swoje 
zdanie dotyczące skorzystania przez nie z opieki psychologa w formie 
pisemnej, korzystając z opracowanych ankiet/formularzy. Biorąc pod 
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uwagę stan emocjonalny pacjentek, które doświadczają niepowodzeń położ-
niczych oraz natłok informacji, które powinny być im przekazywane, NIK 
pozytywnie oceniła stosowanie przez szpitale ankiet pozwalających 
na poznanie zdania pacjentek na temat ich potrzeb podczas hospitalizacji.

Stwierdzono także przypadki, w których nie wydano pacjentkom skiero-
wań do poradni zdrowia psychicznego, pomimo takich zaleceń psycholo-
gów udzielających konsultacji podczas hospitalizacji74. 

W ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim w okresie objętym kontrolą obo-
wiązywała wewnętrzna procedura, zgodnie z którą psycholog powinien 
przeprowadzić wywiad kliniczny z pacjentem i jego rodziną, przedstawić 
zespołowi multidyscyplinarnemu opinię o stanie psychicznym pacjenta 
i udokumentować ten fakt w historii choroby, przedstawić pacjentowi 
i jego rodzinie plan terapii. Z dokumentacji medycznej 11 pacjentek, któ-
re miały konsultacje psychologiczne wynikało, że sposób postępowania 
psychologa w żadnym przypadku nie był zgodny z wymogami procedury.

Wątpliwości może budzić także sposób informowania pacjentek będą-
cych w szczególnych sytuacjach położniczych o możliwości skorzystania 
z pomocy psychologa. W niektórych oddziałach nie były dostępne infor-
macje o możliwości skorzystania z takiej pomocy oraz dane kontaktowe, 
ani na tablicach informacyjnych, ani nie były przekazywane pisemnie. 
W większości szpitali nie opracowano wykazu lokalnych placówek świad-
czących pomoc psychologiczną, z których pacjentka mogłaby skorzystać 
już po zakończeniu hospitalizacji. W części szpitali ograniczano się jedynie 
do przekazania ustnych informacji o możliwości skorzystania z konsultacji 
psychologa, przy czym fakt ten nie zawsze znajdował odzwierciedlenie 
w dokumentacji medycznej. Pacjentki znajdujące się w szczególnych sytu-
acjach położniczych, ze względu na stan psychiczny, w którym znalazły 
się po stracie dziecka, powinny być rzetelnie informowane o możliwości 
skorzystania ze wsparcia psychologa, także pisemnie, aby w dogodnym 
dla siebie czasie mogły skorzystać z takiej pomocy. Pomoc psychologicz-
na powinna być udzielana nie tylko na wniosek personelu medycznego,  
ale także na prośbę samej pacjentki.

Przykłady 

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Radomsku wyjaśnił, że każdej pacjentce 
z niepowodzeniem położniczym indywidualnie proponowana jest pomoc psy-
chologa w chwili przyjęcia na Oddział przez lekarza jak i położną na każdym eta-
pie opieki (…). Uznaliśmy, że przekaz słowny bardziej dotrze do pacjentki, ponie-
waż nie wszystkie panie czytają ogłoszenia – niemniej jednak uzupełniono infor-
mację na tablicy ogłoszeń.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypi-
nie (dalej: SPZOZ w Rypinie) wyjaśniła, że w Szpitalu nie ma udokumentowa-
nego obowiązku przekazywania pacjentkom informacji o możliwości konsultacji 
z psychologiem. Ponadto wyjaśniła, że: psycholog dostępny jest na terenie szpi-
tala na zasadzie konsultacji, (…) oddział, na którym istnieje potrzeba konsulta-
cji zgłasza konieczność konsultacji i umawia termin, potrzebę konsultacji ustala 
lekarz leczący pacjentkę zgodnie ze swoją wiedzą i sztuką lekarską.

74   Artmedik w Jędrzejowie, SPZOZ w Łukowie, WSSPZOZ w Nowej Soli, WSZ w Kielcach.
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Zgodnie z ust. 3 pkt 3 części VII załącznika do rozporządzenia z 2015 r. 
w sprawie opieki okołoporodowej, pacjentka po niepowodzeniu położni-
czym nie powinna przebywać w sali razem z pacjentkami ciężarnymi, 
bądź w połogu, których ciąża zakończy się urodzeniem zdrowego dziecka; 
należy zadbać o to, aby w czasie pobytu na oddziale, pacjentka po uro-
dzeniu martwego dziecka nie miała stałego kontaktu z pacjentkami, któ-
re urodziły zdrowe dzieci (przepis obowiązywał do 30 grudnia 2018 r.). 
Od 1 stycznia 2019 r., zgodnie z ust. 3 pkt 3 części XV załącznika do rozpo-
rządzenia z 2018 r. w sprawie opieki okołoporodowej, nie umieszcza się kobiet 
w sytuacjach szczególnych, w miarę możliwości, w sali razem z kobietami 
w okresie ciąży bądź w połogu, które urodziły zdrowe dziecko. W celu usta-
lenia przestrzegania powyższego standardu podczas kontroli sprawdzono, 
czy pacjentki, które poroniły lub urodziły martwe dziecko nie przebywały 
w jednej sali z pacjentkami, które urodziły zdrowe dziecko75. 

W dokumentacji medycznej pacjentek w dziewięciu z 37 skontrolowanych 
szpitali, nie odnotowywano, w jakiej sali przebywały pacjentki doświad-
czające poronienia lub urodzenia martwego dziecka. W czterech szpita-
lach adnotacje te nie były sporządzane w każdym przypadku. W PZOZ 
w Starachowicach personel medyczny nie odnotowywał faktu przenie-
sienia pacjentek do innej sali. Wskazanie numeru sali, w której przebywa 
pacjentka oraz jej zmiany powinny być odnotowywane w prowadzonej 
dokumentacji medycznej. 

W pięciu szpitalach miały miejsce sytuacje, w których pacjentki po poro-
nieniu bądź po urodzeniu martwego dziecka lub którym dziecko zmarło 
wkrótce po porodzie przebywały w jednej sali z kobietami w ciąży lub 
połogu po urodzeniu zdrowego dziecka. Wpływało to negatywnie na stan 
psychiczny pacjentek, które straciły dziecko. Z wyjaśnień kierowników 
jednostek wynika, że było to spowodowane przepełnieniem oddziału, dłu-
gą listą oczekujących na przyjęcie i zbyt małą liczbą sal jednoosobowych.

W Radomskim Szpitalu Specjalistycznym trzy pacjentki, które poroniły 
dziecko hospitalizowano na korytarzu oddziału. Pacjentki te co prawda 
wyraziły na to pisemną zgodę, niemniej umieszczenie takich pacjentek 
na korytarzu, a więc tam, gdzie nie sposób uniknąć kontaktu z osobami 
postronnymi (również z pacjentkami w ciąży), narażało je dodatkowo 
na psychiczny dyskomfort. Hospitalizowanie pacjentek na szpitalnym 
korytarzu może również budzić wątpliwości co do przestrzegania praw 
pacjenta do poszanowania jego godności i intymności.

Zgodnie z ust. 3 pkt 5 części XV załącznika do rozporządzenia z 2018 r. w spra-
wie opieki okołoporodowej pacjentce, jeżeli wyraża taką potrzebę, należy 
umożliwić pożegnanie się ze zmarłym dzieckiem w obecności osób bliskich. 
Jeśli pacjentka wyraża taką potrzebę, może towarzyszyć jej ktoś z personelu 
(psycholog, lekarz, położna lub pielęgniarka, kapłan, pracownik socjalny). 
W żadnym ze skontrolowanych szpitali nie było osobnego pomieszczenia 
przeznaczonego do pożegnań ze zmarłym dzieckiem (tzw. sala/pokój poże-
gnań). Deklarowano jednak, że pacjentkom, jeżeli wyrażają taką potrzebę, 

75  Badaniem objęto okres jednego lub dwóch miesięcy przed podjęciem kontroli.
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gwarantuje się możliwość pożegnania ze zmarłym dzieckiem. Najczęściej 
miało to miejsce w jednoosobowej sali, w której przebywała lub rodziła 
pacjentka. 

Przykłady 

W Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze nie przewidziano pomieszcze-
nia przeznaczonego wyłącznie do pożegnań ze zmarłym dzieckiem. Położna 
oddziałowa wyjaśniła, że porody martwych dzieci odbywają się w pojedyn-
czej sali porodowej. Rodzice mają zatem możliwość pożegnania się z dzieckiem 
w atmosferze ciszy i intymności. Mają możliwość wprowadzenia do sali w celu 
pożegnania osoby bliskie, psychologa, kapelana, sami dokonują wyboru. Jeśli 
śmierć dziecka nastąpiła poza salą porodową wydziela się oddzielny pokój umoż-
liwiając pożegnanie. Pożegnania odbywają się również w Zakładzie Patomorfo-
logii, jeśli rodzice decydują się na pożegnanie nie bezpośrednio po poronieniu, 
porodzie czy śmierci dziecka. Nie wyznacza się czasu na pożegnanie. Rodzice 
sami decydują jak długo ono trwa.

W SPZOZ w Kraśniku do listopada 2019 r. istniała sala pożegnań, która jed-
nak ze względu na jej niewykorzystywanie (dwoje martwo urodzonych dzieci 
w okresie trzech lat) w ostatnim czasie przeznaczona była do robienia badań 
EKG i KTG. W wyjaśnieniach dyrektor SPZOZ podał, że z uwagi na małą liczbę 
pacjentek doświadczonych niepowodzeniem położniczym, które trafiały 
na oddział nie zorganizowano takiego pomieszczenia. Na życzenie pacjentek 
adaptuje się do tego celu wydzieloną salę. Szpital ma zawartą umowę z pod-
miotem zewnętrznym na odbiór i przechowywanie zwłok. Firma ta dysponuje 
pomieszczeniami do pożegnań.

W większości jednostek objętych kontrolą praktykowano przekazywanie 
rodzicom pamiątek po dziecku. W tym celu, w 16 z kontrolowanych szpi-
tali nawiązano współpracę z fundacją Tęczowy Kocyk, która zajmuje się 
wspieraniem rodziców w godnym pożegnaniu dziecka. Wolontariuszki tej 
fundacji wykonują beciki, rożki, kocyki, tzw. pudełka wspomnień, ubran-
ka w maleńkich rozmiarach, które następnie nieodpłatnie przekazują 
na oddziały szpitalne. Przedmioty te jako pamiątki były wręczane rodzi-
com doświadczającym straty dziecka. W kilku szpitalach przekazywano, 
na życzenie rodziców, kopie zdjęć z badania USG, opaskę, którą oznaczano 
dziecko lub kosmyk włosów. 

Według eksperta, zalecana jest współpraca oddziału położniczego 
z organizacjami, fundacjami itp., które nieodpłatnie wyposażają oddział  
w tzw. ‚pamiątki po dziecku̕. Są to różnej wielkości beciki (rożki) uszyte 
z miękkich tkanin w kolorach i wzorach dziecinnych, kocyki przyjemne w doty-
ku, czapeczki w różnych rozmiarach, kokardki, kwiatki, maskotki, ubranka, 
sukienki itp. Niektóre z pamiątek towarzyszą płodowi w pochówku, a niektó-
re są zabierane przez pacjentkę do domu. Dodatkowo, rozwija się zwyczaj 
wykonywania odcisku stóp na papierze lub w masie plastycznej. W Polsce, jak 
również innych krajach Unii Europejskiej tworzą się stowarzyszenia, funda-
cje, które oferują wsparcie psychologiczne i towarzyskie pacjentkom po stra-
tach oraz również wprowadzają coraz więcej ‚pamiątek po dziecku̕ (…). 
W Wielkiej Brytanii wskazuje się przede wszystkim na organizowanie sesji 
zdjęciowych w szpitalu lub w domu pogrzebowym, upamiętnienie imienia 
na cmentarzach, zwykle na wydzielonych do tego celu tablicach. Natomiast 
w domu pacjentki zbierają przyniesione ze szpitala wspomniane pamiątki 
wraz ze zdjęciami, otrzymanymi kartkami, listami i wierszykami. Wymienio-

Wsparcie rodziców  
w godnym pożegnaniu 
dziecka



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

42

ne stowarzyszenia organizują czasem okresowe spotkania rodziców, które 
doświadczyły straty swojego dziecka w poronieniu lub obumarłej ciąży, zwykle 
1–2 razy w roku. We Francji zwraca się uwagę przede wszystkim na zdjęcia 
dziecka, również na tworzenie albumów zdjęć z rodziną i/lub oznakami reli-
gijnymi (…) będące ważnymi śladami po dziecku (…). Z kolei w Niemczech 
wskazuje się również na dużą wartość pamiątek po dziecku i stosuje się, 
podobnie jak w Polsce, małej wielkości beciki wraz z minikocykami odpowied-
nimi do wielkości zmarłego dziecka oraz maskotkami i odciskami stóp, choć 
głównie wskazuje się na konieczność ‚przepracowania żałoby̕ i ‚dostosowania 
emocjonalnego̕(…) pacjentki. Podobnie jak we Francji, wskazuje się na wartość 
wykonywania zdjęć pamiątkowych ze zmarłym dzieckiem. Ciekawą propozycją 
jest posadzenie drzewa lub innych roślin na pamiątkę zmarłego dziecka. Opisane 
zwyczaje i możliwości są podobne w wielu krajach UE76.

W okresie objętym kontrolą, WSSZ w Łodzi oraz Szpital na Wyspie w Żarach 
oferowały pacjentkom doświadczającym niepowodzeń położniczych opiekę 
hospicjów perinatalnych. Szpital w Żarach sam prowadził takie hospicjum, 
natomiast WSSZ w Łodzi współpracował z prowadzącą takie hospicjum 
Fundacją Gajusz. Pomoc hospicjów perinatalnych skierowana była przede 
wszystkim do rodziców, którzy oczekiwali na narodziny dziecka nie-
uleczalnie lub bardzo ciężko chorego. W ramach tej opieki zapewniane 
są specjalistyczne konsultacje lekarskie, opieka psychologiczna, duchowa, 
a także wsparcie w żałobie.

Z anonimowych informacji przekazanych przez pacjentki, które były 
hospitalizowane w szpitalach objętych kontrolą z powodu niepowo-
dzeń położniczych wynika, że 23,3% kobiet nie wiedziało o możliwości 
pożegnania z dzieckiem, 22,4% miało taką możliwość w obecności osób 
bliskich, 4,7% miało taką możliwość, ale bez obecności bliskich osób,  
3,1% wyrażało wolę pożegnania, ale nie miało takiej możliwości, zaś pozo-
stałe (40,7%) – nie wyrażało takiej woli.

Literatura przedmiotu oraz liczne blogi i fora internetowe poświęcone 
stracie dziecka w okresie pre- i perinatalnym wskazują, że znaczna część 
problemów pacjentek podczas pobytu w szpitalu jest związana z postę-
powaniem dotyczącym pochówku dziecka. Podczas kontroli przeanalizo-
wano jak szpital postępował ze zwłokami dzieci urodzonych w wyniku 
poronienia lub martwo urodzonych, od momentu poronienia lub porodu 
do pochówku77. Nieprawidłowości stwierdzono aż w 19 jednostkach obję-
tych kontrolą (54%). Z przepisów prawa wynika, że rodzice mają prawo 
do pochówku dziecka, bez względu na czas trwania ciąży. Zgodnie bowiem 
z § 2 rozporządzenia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami 
ludzkimi, za zwłoki uważa się ciała osób zmarłych i dzieci martwo urodzo-
nych, bez względu na czas trwania ciąży. Zwłoki dzieci martwo urodzonych 
są chowane przez osoby uprawnione, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy 
o cmentarzach i chowaniu zmarłych, czyli najbliższą rodzinę. Prawo pochowa-
nia zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobo-

76  Ekspertyza prof. dr. hab. n. med. Krzysztofa Preisa; załącznik nr 6.6. do Informacji.
77  Badanie to przeprowadzono w 35 kontrolowanych jednostkach w ramach kontroli planowej. 

Próbą kontrolną w każdej jednostce objęto dokumentację medyczną 20 pacjentek, które 
urodziły martwe dziecko lub poroniły po 12. tygodniu ciąży, za wyjątkiem SPZZOZ w Nisku 
i WSP w Krośnie – w podmiotach tych zbadano po 60 takich dokumentacji.
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wiążą (art. 10 ust. 1 zd. 4 ustawy), co stwarza możliwość osobom trzecim 
organizowania pochówków ciał dzieci urodzonych w wyniku poronienia 
lub martwo urodzonych. Dzięki temu parafie, fundacje, a czasem same 
szpitale mogą zorganizować pochówek. Niektóre szpitale samodzielnie 
organizują, w określonych odstępach czasu, zbiorowe pochówki zmarłych 
dzieci, których ciała pozostawiono w szpitalu. Zwłoki niepochowane przez 
podmioty wymienione w art. 10 ust. 1 tej ustawy mogą być przekazane 
do celów dydaktycznych i naukowych uczelni medycznej lub innej uczelni 
prowadzącej działalność dydaktyczną i naukową w zakresie nauk medycz-
nych lub federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki 
prowadzącej działalność naukową w zakresie nauk medycznych (art. 10 
ust. 2). Zwłoki niepochowane przez podmioty, o których mowa w art. 10 
ust. 1 tej ustawy, albo nieprzekazane uczelni lub federacji podmiotów sys-
temu szkolnictwa wyższego i nauki, są chowane przez gminę właściwą 
ze względu na miejsce zgonu (art. 10 ust. 3). W tym celu niezbędna jest 
współpraca pomiędzy szpitalem, w którym pozostawiane są ciała dzieci 
urodzonych w wyniku poronienia lub martwo urodzonych oraz gminą. 

Infografika nr 6 
Postępowanie z ciałami dzieci martwo urodzonych w świetle obowiązujących przepisów prawa

Postępowanie z ciałami dzieci martwo urodzonych
w świetle obowiązujących przepisów prawa

RODZINA

DECYZJA RODZICÓW

O KORZYSTANIU Z PRAWA

DO POCHÓWKU 

DECYZJA RODZICÓW

O REZYGNACJI Z PRAWA

DO POCHÓWKU 

(odbiór zwłok za pośrednictwem
�rmy pogrzebowej)

Prawo pochowania zwłok przysługuje również 

osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą 

(np. szpitale, fundacje, stowarzyszenia)

Zwłoki mogą być przekazane do celów dydaktycznych

i naukowych uczelni medycznej

INNE PODMIOT Y

GMINA

Obowiązek pochówku spoczywa na gminie właściwej 

ze względu na miejsce zgonu (szpital, w którym doszło 

do poronienia /martwego urodzenia powinien poinformować 

gminę o konieczności zorganizowania pochówku)

Na wniosek osób uprawnionych zwłoki te mogą być spopielone przez zakłady opieki zdrowotnej 

dysponujące odpowiednimi urządzeniami. Sposób postepowania ze szczątkami powstałymi

w wyniku spopielenia jest tożsamy do postępowania ze zwłokami, tj. powinny zostać pochowane

 

Źródło: opracowanie własne NIK.
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W skontrolowanych jednostkach przyjęto różne sposoby postępowania, 
nie zawsze zgodne z prawem i wewnętrznymi procedurami. Szpital jest 
zobowiązany, zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej, 
do należytego przygotowania zwłok poprzez ich umycie i okrycie, z zacho-
waniem godności należnej osobie zmarłej, w celu ich wydania osobie lub 
instytucji uprawnionej do ich pochowania. Szpital może przechowywać 
zwłoki nie dłużej niż przez 72 godziny, licząc od godziny, w której nastą-
piła śmierć pacjenta.

We wszystkich szpitalach opracowano wewnętrzne procedury regulują-
ce zasady postępowania ze zwłokami. Większość z nich dotyczyła tak-
że postępowania ze zwłokami i szczątkami dzieci martwo urodzonych. 
Tylko w dwóch szpitalach obowiązywały ogólne regulacje postępowania 
ze zwłokami, w których nie wyróżniano sposobu postępowania ze zwło-
kami dzieci martwo urodzonych78. Obowiązująca do 16 lutego 2017 r. pro-
cedura opracowana w SPZOZ w Radziejowie79 była niezgodna z aktualnym 
stanem prawnym, ponieważ przewidywała, że w przypadku pozostawienia 
martwego płodu w szpitalu obowiązuje procedura postępowania z odpa-
dami medycznymi. Z kolei od 17 lutego 2017 r., pomimo wprowadzenia 
w szpitalu prawidłowej procedury, również nie zapewniono możliwości 
organizacji pochówku dzieci martwo urodzonych, ponieważ zwłoki prze-
kazywano do pracowni wykonującej badania patomorfologiczne, w któ-
rej były niszczone jako odpad medyczny. W badanej próbie stwierdzono  
17 takich przypadków.

Inne nieprawidłowości dotyczące nieprzestrzegania wewnętrznych pro-
cedur określających sposób postępowania szpitala ze zwłokami dzieci 
urodzonych w wyniku poronienia lub martwo urodzonych, stwierdzono 
w sześciu kontrolowanych podmiotach leczniczych. Polegały one przede 
wszystkim na niesporządzaniu lub nierzetelnym sporządzaniu wymaga-
nych dokumentów.

W ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim, w historiach chorób ośmiu pacjentek 
nie zamieszczono karty odbioru zwłok, a sześć wypełniono nierzetelnie 
(nie wpisywano dat przekazania i odbioru zwłok, nie wskazywano osób 
odbierających zwłoki). 

W Szpitalu Specjalistycznym w Mielcu stwierdzono sześć przypadków 
braku kart martwego urodzenia, dziewięć przypadków braku kart zgonu 
oraz dwa przypadki braku kart skierowania do pracowni patomorfolo-
gicznej. Karty te znajdowały się w prosektorium.

W WSP w Krośnie nie prowadzono ewidencji ciał dzieci martwo urodzo-
nych, która według obowiązującej procedury powinna zawierać podpisy 
potwierdzające odbiór ciała dziecka przez matkę z Traktu Sekcyjnego.  
Ewidencja ciał dzieci martwo urodzonych przekazanych do pochówku 

78  Artmedik w Jędrzejowie, SPZOZ Nr 1 w Rzeszowie.
79  W okresie objętym kontrolą w szpitalu obowiązywały dwie procedury dotyczące postepowania 

ze zwłokami dzieci martwo urodzonych, w tym w wyniku poronienia: procedura Postępowanie 
ze zmarłymi noworodkami, noworodkami martwo urodzonymi oraz martwymi płodami ludzkimi 
z 31 lipca 2014 r. (obowiązująca do 16 lutego 2017 r.) i procedura Prowadzenie opieki w przypadku 
ciąży zakończonej niepowodzeniem obowiązująca od 17 lutego 2017 r.
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gminie Krosno była prowadzona nierzetelnie. W ewidencji nie zawar-
to wszystkich danych wynikających ze wzoru stanowiącego załącznik 
do procedury, w tym np. daty przyjęcia ciała do Traktu Sekcyjnego, daty 
wydania ciała dziecka do pochówku lub informacje były nieczytelne odno-
śnie np. podpisu osoby odbierającej ciało dziecka. Liczba ciał dzieci prze-
kazanych do pochówku przez gminę Krosno wykazana w ewidencji nie 
odpowiadała liczbie wynikającej z zestawień sporządzonych w związku 
z organizowanym corocznie pochówkiem. W ewidencji nie było danych 
dotyczących 25 ciał dzieci ujętych w listach do pochówku. 

W rejestrze zwłok dzieci martwo urodzonych w latach 2017–2019, prowa-
dzonym przez SPZZOZ w Nisku, na podstawie przyjętej procedury, ujęto 
jedynie zwłoki 24 dzieci z 331 niepowodzeń położniczych. W rejestrze 
tym nie wypełniono także informacji dotyczących: nr historii choroby 
w dwóch przypadkach, daty/godziny urodzenia/zgonu – w kolejnych 
dwóch, godziny urodzenia/zgonu – w sześciu przypadkach.

W Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Powia-
towym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli (dalej: SPZOZ w Stalowej 
Woli), w analizowanej dokumentacji medycznej dotyczącej 20 pacjentek, 
które doświadczyły niepowodzenia położniczego, nie było, wymaganych 
procedurą, kart skierowania zwłok do chłodni. Prowadzone dokumenty 
ewidencyjne, tj. Książka martwych płodów i Ewidencja martwych płodów nie 
zawierały wszystkich wymaganych danych (podpisów osób odbierających 
zwłoki, dat przekazania zwłok do prosektorium, dat wydania zwłok).

W większości skontrolowanych szpitali stosowano wzory oświadczeń 
dotyczące decyzji matki o sposobie postępowania ze zwłokami dziecka 
urodzonego w wyniku poronienia lub martwo urodzonego (korzystaniu 
przez nie z prawa do pochówku lub rezygnacji z niego i pozostawienia 
ciała dziecka w szpitalu). W trzech szpitalach stwierdzono jednak przy-
padki, w których wzory tych oświadczeń nie były prawidłowe i mogły 
wprowadzać pacjentki w błąd80. 

Przykład 

W Artmedik w Jędrzejowie personel medyczny przekazywał pacjentkom, 
które doświadczyły poronienia lub urodziły martwe dziecko, do wypełnienia 
wzory oświadczeń o treści: Zostałam poinformowana o możliwości pochowa-
nia lub spopielenia mojego martwego dziecka (…), Decyzję podjęłam o spopie-
leniu. Szpital ten nie dysponował jednak urządzeniem do spopielania zwłok, 
o którym mowa w § 7 rozporządzenia w sprawie postępowania ze zwłokami 
i szczątkami ludzkimi. Stanowiło to naruszenie ust. 3 pkt 10 części XV załącz-
nika do rozporządzenia z 2018 r. w sprawie opieki okołoporodowej, zgodnie 
z którym pacjentkom udziela się wyczerpującej informacji na temat obowią-
zującego stanu prawnego, jak również o możliwości pochówku. Stosowane 
wzory oświadczeń mogły wprowadzać pacjentki w błąd, gdyż wyrażając zgodę 
na spopielenie ciała dziecka, mogły nie mieć świadomości, że ciała te będą pod-
dane utylizacji wraz z odpadami medycznymi.

80   Artmedik w Jędrzejowie, ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim, Zduńskowolski Szpital Powiatowy.
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Przypadki, w których dokumentacja medyczna niektórych pacjentek nie 
zawierała oświadczenia o korzystaniu z prawa do pochówku lub rezygna-
cji z tego prawa stwierdzono w dziewięciu szpitalach objętych kontrolą 
(26%). W pięciu z nich obowiązek uzyskania takiego oświadczenia wyni-
kał z wewnętrznych procedur dotyczących postępowania ze zwłokami. 
Nierzetelne dokumentowanie woli pacjentek, co do sposobu postępowania 
z ciałami ich dzieci powodowało szereg konsekwencji. W ZOZ w Busku-
-Zdroju, ze względu również na brak innej dokumentacji, nie było możliwe 
ustalenie co stało się z 14 martwymi płodami. 

Brak udokumentowanej decyzji pacjentek co do korzystania z prawa 
do pochówku ich dziecka powodował, że w szpitalach nie podejmowano 
dalszych czynności prowadzących do organizacji pochówku. 

Przykłady 

W ŚCMiN w Kielcach nie od wszystkich pacjentek, które poroniły lub uro-
dziły martwe dziecko uzyskiwano dokument potwierdzający ich wolę co do 
sposobu postępowania z ciałem dziecka. Doprowadziło to do sytuacji, w której 
na dzień 1 czerwca 2019 r. w chłodni prowadzonej przez podmiot zewnętrzny 
znajdowało się 12 ciał dzieci martwo urodzonych przekazanych przez szpi-
tal w okresie od kwietnia 2013 r. do października 2018 r. Dopiero w lipcu 
2019 r., na wniosek firmy prowadzącej chłodnię, szpital podjął czynności,  
aby uzyskać dokumentację niezbędną do zorganizowania pochówku, by prze-
kazać ją do Urzędu Miasta. W konsekwencji ciała 12 dzieci martwo urodzonych 
w szpitalu w latach 2013–2018 były przechowywane w chłodni przez okres 
od 9 miesięcy do 6 lat i 5 miesięcy. Dyrektor ŚCMiN wyjaśnił: Niestety brak jest 
szczegółowych uregulowań prawnych w tym zakresie, co powoduje dużo utrud-
nień w bieżącej działalności placówki i niesie ze sobą konieczność wykazywania 
wręcz pewnej inwencji ze strony podmiotów leczniczych, która nie zawsze daje 
pewność właściwego załatwienia tych bardzo przecież delikatnych spraw. (…) 
W dokumentacji Szpitala stosuje się dwa oświadczenia: o zrzeczeniu się przez 
rodziców dziecka swego prawa do pochówku (wówczas Gmina Kielce poprzez 
MOPR na wniosek Szpitala dokonuje pochówku zwłok dziecka w oddzielnej 
mogile), o pochówku dziecka we własnym zakresie (w tym przypadku rodzina 
samodzielnie dokonuje pochówku dziecka). Należy jednak obiektywnie stwier-
dzić, iż w przypadku gdy rodzice dziecka nie podpiszą żadnego z ww. oświad-
czeń, a nie możemy rodziców do niczego zmusić, problem powtórzy się, ponieważ 
w świetle obowiązujących przepisów nie ma możliwości dokonania pochówku 
dziecka, a więc zwłoki dziecka w takiej sytuacji będą przechowywane w chłodni 
przez nieokreślony czas.

Nieprawidłowości związane ze zbyt długim przechowywaniem zwłok dzieci 
po poronieniu lub martwo urodzonych stwierdzono także w Samodzielnym 
Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim (dalej: 
SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim), WSSZ w Łodzi, SPZOZ Nr 1 w Rzeszowie 
oraz WSP w Krośnie.

W SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim w latach 2017–2019 do prosektorium 
przekazano zwłoki siedmiorga dzieci, które do dnia zakończenia kon-
troli nie zostały pochowane. Natomiast w WSSZ w Łodzi zwłoki również 
siedmiorga dzieci, których rodzice zrzekli się prawa do pochówku, pozo-
stawały w chłodni firmy pogrzebowej świadczącej usługi na rzecz szpi-
tala. W SPZOZ Nr 1 w Rzeszowie zwłoki jednego dziecka, którego rodzice 
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nie korzystali z prawa do pochówku, były przechowywane w Szpitalu 
od 2 września 2019 r. do zakończenia kontroli NIK81. Szpitale te nie infor-
mowały urzędów miast o obowiązku pochowania zwłok tych dzieci. 

Podczas kontroli w WSP w Krośnie ustalono, że zwłoki jednego dziecka 
urodzonego 10 grudnia 2014 r. zostały pochowane dopiero 15 października 
2019 r., a więc po upływie niemal pięciu lat. Zastępca Dyrektora ds. Ekono-
micznych szpitala wyjaśniła, że podczas zmiany lokalizacji Traktu Sekcyjnego 
na przełomie 2018 i 2019 r., zauważono opisany pojemnik ze szczątkami 
przechowywanymi w formalinie. Jednocześnie stwierdzono brak odno-
śnego wpisu w rejestrze ciał. Z uwagi na organizację pochówków raz 
w roku, zwłoki przeznaczono do pochówku zbiorowego w październiku 
2019 r. Jednocześnie przeprowadzono rozmowę dyscyplinującą z pracow-
nikiem Traktu Sekcyjnego, podczas której zwrócono uwagę na konieczność 
zachowania procedur i staranności podczas wykonywania obowiązków. 

Sześć podmiotów leczniczych objętych kontrolą przekazywało ciała dzieci 
martwo urodzonych do badań histopatologicznych, nie zapewniając jedno-
cześnie możliwości organizacji ich pochówku, co było niezgodne z art. 28 
ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej. Umowy z podmiotami wyko-
nującymi te badania nie regulowały kwestii zwrotu ciał dzieci do szpitali.

Przykłady 

W okresie objętym kontrolą w ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim prze-
kazano podmiotowi wykonującemu badania histopatologiczne 12 płodów  
(od 11. do 20. tygodnia ciąży). Z ustaleń kontroli wynika, że podmiot wykonu-
jący badania przekazał zwłoki dziecka do utylizacji firmie zajmującej się utyli-
zacją materiałów biologicznych.

W Artmedik w Jędrzejowie zwłoki jednego dziecka urodzonego w 17. tygo-
dniu ciąży zostały przekazane podmiotowi wykonującemu badania histopato-
logiczne, który następnie przekazał je do utylizacji.

W Pałuckim Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Żninie (dalej: Pałuckie Centrum 
Zdrowia w Żninie) stwierdzono, że do badań histopatologicznych przekazano 
trzy płody. Ustalono, że są one nadal przechowywane przez podmiot wyko-
nujący badania. Jak podał koordynator oddziału ginekologiczno-położniczego, 
nigdy nie było sytuacji, aby tkanki po poronieniu zostały w szpitalu w Żninie, 
wobec tego bezprzedmiotowym jest rozważanie pochówku resztek po poronie-
niu. Nie leży także w zainteresowaniu Szpitala w Żninie, co się dzieje z materia-
łem przekazanym do badania histopatologicznego.

W SPZOZ w Rypinie stwierdzono trzy przypadki przekazania do badań histopato-
logicznych całych ciał płodów wraz z łożyskiem. Było to niezgodne z wewnętrzną 
procedurą, która stanowiła, że do badań należy przekazać tylko łożysko.

Podczas kontroli prowadzonej w SPZOZ w Radziejowie ustalono, że 17 pło-
dów przekazano do pracowni wykonującej badania histopatologiczne, w której 
następnie zostały zniszczone jako odpad medyczny.

W SPZZOZ w Nisku opracowano wewnętrzną procedurę określającą postę-
powanie ze zwłokami po wykonaniu badań histopatologicznych. Zgodnie z tą 
procedurą, pozostała część tkanek, utrwalona w formalinie miała być zwrócona 
do prosektorium i dalej przechowywana do chwili pochówku przez gminę. 

81  Wynikało to ze zmiany decyzji matki, a brak pochówku w marcu 2020 r. spowodowany był 
pandemią.
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Pomimo tego szczątki 45 płodów (zaawansowanie ciąży nie przekraczało  
14 tygodni) zostały przekazane podmiotom zewnętrznym do badań histopa-
tologicznych, a szpital nie wystąpił o ich zwrot po wykonaniu badań i nie miał 
dokumentów potwierdzających ich odbiór przez upoważnione osoby w celu 
pochówku przez rodzinę lub inne podmioty.

W Powiatowym Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim 
(dalej: PCMiD w Piotrkowie Trybunalskim) zwłoki dzieci martwo urodzo-
nych i po poronieniu przekazywano do firmy zewnętrznej świadczącej usłu-
gi prosektoryjne. Umowa zawarta pomiędzy szpitalem a tym podmiotem 
nie określała zasad postępowania ze zwłokami, w sytuacji gdy rodzina nie 
korzystała z prawa do pochówku. W szpitalu nie monitorowano postępowa-
nia ze zwłokami po przekazaniu ich do prosektorium, a tym samym szpital 
nie miał informacji co do dalszego sposobu postępowania ze zwłokami dzie-
ci. Z informacji uzyskanych od podmiotu prowadzącego prosektorium wyni-
kało, ze zwłoki sześciorga dzieci82 zostały przekazane do utylizacji firmie, 
z którą prosektorium podpisało umowę na wywóz odpadów medycznych.

Sytuacje, w których ciała dzieci poronionych lub martwo urodzonych 
zostały potraktowane jak odpady medyczne przez sam szpital i następ-
nie zutylizowane, stwierdzono w Artmedik w Jędrzejowie oraz w Zduń-
skowolskim Szpitalu Powiatowym. Postępowanie takie naruszało art. 28 
ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z którym szpital 
jest zobowiązany do należytego przygotowania zwłok poprzez ich umy-
cie i okrycie, z zachowaniem godności należnej osobie zmarłej, w celu ich 
wydania osobie lub instytucji uprawnionej do ich pochowania. W kon-
sekwencji takiego postępowania uniemożliwiono dokonanie pochówku 
zwłok przez właściwą gminę. Utylizacja odpadów medycznych doko-
nywana przez wyspecjalizowany podmiot nie jest tożsama ze spopiele-
niem zwłok, o którym mowa w rozporządzeniu w sprawie postępowania 
ze zwłokami i szczątkami ludzkimi. Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1 tego rozpo-
rządzenia, do postępowania ze spopielonymi szczątkami ludzkimi stosuje 
się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania ze zwłokami. Należy 
podkreślić, że § 2 rozporządzenia w sprawie postępowania ze zwłokami 
i szczątkami ludzkimi stanowi, iż za zwłoki uważa się ciała osób zmarłych 
i dzieci martwo urodzonych, bez względu na czas trwania ciąży.

Przykłady 

W Artmedik w Jędrzejowie zwłoki dzieci dwóch pacjentek, które zrzekły się 
prawa do pochówku, sklasyfikowano jako odpady medyczne i przekazano 
do zutylizowania firmie zewnętrznej. Położne zatrudnione na oddziale wyja-
śniły, że w przypadku, gdy rodzice nie korzystają z przysługującego im prawa 
do pochówku dziecka martwo urodzonego, zwłoki są przekazywane do spo-
pielenia, oznaczone kodem jako szczątki ludzkie i odbierane przez firmę zaj-
mującą się utylizacją odpadów medycznych.

Do 2018 r. w Zduńskowolskim Szpitalu Powiatowym nie wprowadzono 
procedury, określającej sposób postępowania ze szczątkami dzieci po poro-
nieniach. Jak wyjaśnili dyrektor i zastępca dyrektora szpitala, przed wpro-

82  W pięciu przypadkach szpital przekazał do prosektorium oświadczenia rodziny o rezygnacji 
z prawa do pochówku, natomiast w jednym przypadku – nie dołączono żadnego oświadczenia 
rodziny. 
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wadzeniem procedury postępowania w przypadku martwego urodzenia/
poronienia, płody z Zakładu Patomorfologii przekazywane były do utylizacji 
firmie zewnętrznej, z którą Szpital miał podpisaną umowę na odbiór, trans-
port i utylizację odpadów medycznych. Zgodnie z obowiązującą od 1 stycz-
nia 2018 r. procedurą postępowania, każde dziecko martwo urodzone, które 
zostaje pozostawione przez matkę oraz materiał po poronieniu, w którym nie 
stwierdzono w preparacie histopatologicznym tkanek płodu, podlega pochów-
kowi organizowanemu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej 
Woli (MOPS). Zarząd Szpitala był zobowiązany dwa razy w roku informować 
pisemnie MOPS o potrzebie przekazania do pochowania dzieci martwo uro-
dzonych oraz materiału po poronieniu, w którym nie stwierdzono w prepara-
cie histopatologicznym tkanek płodu. Do informacji należało dołączyć wykaz 
dzieci martwo urodzonych oraz wykaz materiałów po poronieniu. Prezydent 
Miasta Zduńska Wola poinformował, że porozumienie dotyczące organizacji 
pochówku dzieci martwo urodzonych oraz materiału po poronieniu zostało 
uregulowane uchwałą Rady Miejskiej nr XVII/316/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. 
Dyrektor szpitala wyjaśnił, że w okresie poprzedzającym podjęcie przez Radę 
Miasta tej uchwały, szpital uzgadniał te kwestie z urzędem miasta, co w końcu 
doprowadziło do jej uchwalenia. Przed podjęciem uchwały pomiędzy szpi-
talem i urzędem miasta istniało nieformalne porozumienie dotyczące orga-
nizowania pochówków, które strony konsekwentnie realizowały. Jak wynika 
z ustaleń kontroli, do dnia przyjęcia uchwały, pomimo ustnego porozumienia, 
o którym wyjaśnił dyrektor szpitala, szczątki ciał dzieci 15 pacjentek, które 
zrzekły się prawa do pochówku, zostały przekazane do firmy zewnętrznej 
w celu utylizacji. Takie postępowanie szpitala nie tylko naruszało obowiązujące  
przepisy prawa dotyczące postępowania ze zwłokami, ale też wprowadzało 
w błąd pacjentki, które – zgodnie z wprowadzoną procedurą postępowania 
w przypadku martwego urodzenia/poronienia – otrzymywały do podpisu 
oświadczenie dotyczące decyzji w sprawie pochówku lub kremacji płodu,  
podczas gdy faktycznie zwłoki podlegały utylizacji.

Z uzyskanych przez NIK informacji wynikało, że nie wszystkie szpitale 
nawiązały współpracę z właściwymi gminami w celu organizacji pochów-
ku zwłok dzieci, których rodzina nie korzystała z tego prawa.

W okresie objętym kontrolą 19 szpitali83 przekazywało gminom do pocho-
wania zwłoki dzieci martwo urodzonych. Pięć z nich w latach 2017–2019 
tylko raz poinformowało gminę o konieczności organizacji pochówku84.

W latach 2017–2019, 10 szpitali objętych kontrolą nie zgłaszało do wła-
ściwych urzędów miast potrzeby dokonania pochówku dzieci martwo 
urodzonych. 

Pochówki zwłok dzieci martwo urodzonych w Szpitalu Powiatowym 
w Radomsku były organizowane przez sam szpital. Chowano je w Grobie 
Dzieci Bezimiennych. Szpital nie ponosił wydatków na ten cel, ponieważ 
firma pogrzebowa i zarząd cmentarza odstąpiły od pobierania opłat.

83  ŚCMiN w Kielcach, SPZOZ w Bydgoszczy, Pałuckie Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Żninie, Szpital 
Wielospecjalistyczny w Inowrocławiu, SPZOZ w Rypinie, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
w Białej Podlaskiej, SPZOZ w Łukowie, SPZOZ w Świdniku, PCMiD w Piotrkowie Trybunalskim, 
Szpital Powiatowy w Radomsku, SPZOZ nr 1 w Rzeszowie, Szpital Specjalistyczny w Mielcu, 
SPZOZ w Stalowej Woli, Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„Zdroje” w Szczecinie, SP Szpital Kliniczny nr 2 w Szczecinie, Szpital w Szczecinku, Samodzielny 
Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie (dalej: SPWZOZ 
w Stargardzie), Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, SPZOZ w Sulechowie, SPZOZ Sulęcin. 

84  Pałuckie Centrum Zdrowia w Żninie, SPZOZ w Rypinie, PCMiD w Piotrkowie Trybunalskim, 
Szpital Powiatowy w Radomsku, SPZOZ nr 1 w Rzeszowie.
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Organizacją pochówku zwłok dzieci martwo urodzonych w SPZZOZ 
w Nisku, których rodzina nie korzystała z prawa do pochówku, zajmowała 
się nieodpłatnie firma dzierżawiąca prosektorium szpitala. Gmina Nisko 
udostępniała szpitalowi kwaterę cmentarną na cmentarzu komunalnym.

Organizatorem pochówku ciał dzieci urodzonych w WSP w Krośnie był 
podmiot wykonujący badania histopatologiczne. W organizację uroczy-
stych pochówków włączali się także przedstawiciele miasta i szpitala.

W Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze oraz w WSSPZOZ w Nowej 
Soli organizacją pochówków dzieci nienarodzonych zajmował się Tereno-
wy Komitet Ochrony Praw Dziecka. Pacjentki były informowane o takiej 
możliwości i wyrażały pisemne zgodę na takie rozwiązanie. Wszystkie 
pacjentki, których dokumentacja objęta była badaniem (po 20 w każdym 
ze szpitali) upoważniły Komitet do dokonania pochówku. 

Z opinii ekspertów wynika, że opieka nad pacjentkami doświadczającymi 
poronienia, urodzenia martwego dziecka lub dziecka, które umiera tuż 
po porodzie powinna mieć wielowymiarowy charakter. Poza udzielaniem 
niezbędnych świadczeń medycznych równie istotne jest zapewnienie 
wsparcia, w tym psychologicznego oraz odpowiednie zachowanie perso-
nelu medycznego.

W celu zagwarantowania optymalnej opieki niezbędne jest stworzenie 
odpowiednich warunków do jej udzielania. Ustalenia kontroli wskazują, 
że kierujący podmiotami leczniczymi mają wiele trudności z ich zapewnie-
niem. Niedostateczna liczba lekarzy i pielęgniarek powoduje, że personel 
jest przepracowany, co w konsekwencji może wpływać na jakość opieki 
i bezpieczeństwo pacjentek. Z obowiązujących przepisów oraz opinii 
ekspertów wynika, że wyposażenie oddziałów w odpowiedni sprzęt,  
urządzenie pomieszczeń gwarantujące poczucie intymności i godno-
ści, a także zapewnienie w miarę możliwości, by kobiety znajdujące się 
w szczególnych sytuacjach położniczych nie miały kontaktu z pacjentka-
mi, które urodziły zdrowe dzieci lub oczekującymi ich narodzin, powinno 
stanowić absolutne minimum założeń organizacyjnych. Zdaniem eksper-
ta, niezbędne wydaje się wyznaczenie pracownika odpowiedzialnego 
za współpracę z urzędem miasta, ośrodkiem pomocy społecznej oraz 
organizacjami zajmującymi się wsparciem rodziców po stracie dziecka.

Opiekę powinien sprawować wykwalifikowany personel, przygotowany 
do pracy z pacjentkami doświadczającymi sytuacji szczególnych. Trzeba 
mieć świadomość, że położne i lekarze zdecydowanie częściej zajmują 
się pacjentkami, które rodzą zdrowe dzieci i biorą udział w radosnym 
wydarzeniu. Opieka nad pacjentkami doświadczającymi niepowodzeń 
położniczych jest trudna dla personelu, który często nie wie jak powinien 
zachować się w tak specyficznej sytuacji. Dlatego istotne jest przygotowa-
nie personelu do takiej pracy, uwrażliwienie na stan psychiczny pacjentek, 
odpowiedni dobór słów. Personel medyczny powinien również mieć wie-
dzę na temat przepisów prawnych związanych z rejestrowaniem zgonu 
dziecka oraz dokumentacją dotyczącą organizacji pochówku. Rodziców 
należy informować o tym, jakie będzie postępowanie z ciałem dziecka, 
o ich prawie do pochówku dziecka, o możliwości zmiany decyzji, a także 

Podsumowanie  
na podstawie wyników 

kontroli i opinii 
ekspertów 
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uszanować ich decyzję, jeśli nie skorzystają z tego prawa. Należy zwró-
cić większą uwagę na sposób przekazywania tych złożonych informacji. 
Pomocne są broszury dla pacjentek, zawierające informacje o formach 
pomocy, zwłaszcza tych lokalnych, z których będzie mogła skorzystać 
po opuszczeniu szpitala.

Pacjentki i ich najbliżsi powinni mieć możliwość pożegnania się z dziec-
kiem. Czas na pożegnanie należy elastycznie dostosować do potrzeb 
rodziny i zorganizować warunki, aby odbywało się ono w atmosferze 
intymności, troski i zrozumienia.

Opieka psychologa powinna być dostępna dla wszystkich pacjentek, któ-
re doświadczają straty dziecka, bez względu na czas ich hospitalizacji 
i poziom referencyjności oddziału ginekologiczno-położniczego. Istotne 
jest, by pacjentka mogła sama skorzystać z tej formy pomocy, bez pośred-
nictwa personelu medycznego, a nie tylko na wyraźne zlecenia lekarza. 

Ustalenia kontroli wskazują, że w szpitalach nie zwracano szczególnej 
uwagi na sposób postępowania z ciałami dzieci martwo urodzonych. 
Funkcjonowała różna, często niezgodna z prawem, praktyka. Problemem 
okazywało się zwłaszcza postępowanie z ciałami dzieci, których rodzice 
nie korzystali z prawa do pochówku. Zdaniem eksperta, sprawny przebieg 
procedur związanych z pochówkiem dziecka można zapewnić poprzez 
nawiązanie przez szpital współpracy z urzędem miasta, ośrodkiem pomo-
cy społecznej i zarządem cmentarza. W miejscowości, w której jest kilka 
szpitali, podmioty te lub samorząd gminny mogą zbudować wspólny grób 
na cmentarzu komunalnym. Na wielu cmentarzach w Polsce z inicjatywy 
parafii, diecezji, władz samorządowych, szpitali lub rodziców powstają 
miejsca zbiorowego pochówku dzieci martwo urodzonych – grobow-
ce przygotowane do pochowania ciał dzieci, które nie zostały zabrane 
ze szpitala przez rodziców do indywidualnego pochówku. 
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6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Celem głównym kontroli było udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy pac- 
jentkom zapewniono prawidłową i wystarczającą opiekę w przypadkach 
poronień i martwych urodzeń?

Założono, że badania kontrolne umożliwią udzielenie odpowiedzi 
na następujące pytania szczegółowe:

1. Czy proces udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z poro-
nieniami i martwymi urodzeniami został zorganizowany zgodnie z prze-
pisami prawa?

2. Czy kontrolowane podmioty przestrzegały obowiązujących uregulowań 
(w tym standardów) dotyczących opieki okołoporodowej w przypadkach 
poronień i martwych urodzeń? 

3. Czy udzielone świadczenia stanowiły wystarczającą formę pomocy 
pacjentkom?

Kontrolą objęto 35 szpitali, wybranych w sposób celowy, przy uwzględ-
nieniu następujących kryteriów:

 − skala występowania poronień i martwych urodzeń w danym szpitalu,
 − poziom referencyjności oddziału ginekologiczno-położniczego,
 − obciążenie kontrolami NIK podmiotów leczniczych.

2017–2020 (do 14 września)

Kontrole zostały przeprowadzone na podstawie: art. 2 ust. 1 ustawy o NIK 
(w podmiotach utworzonych i prowadzonych przez uczelnię medyczną) 
pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności (art. 5 
ust. 1 ustawy o NIK), art. 2 ust. 2 ustawy o NIK (w podmiotach utworzo-
nych i prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 
w spółkach, w których 100% udziałów posiada jednostka samorządu) 
pod względem legalności, gospodarności i rzetelności (art. 5 ust. 2 ustawy 
o NIK) oraz art. 2 ust. 3 ustawy o NIK (w pozostałych podmiotach) pod 
względem legalności i gospodarności (art. 5 ust. 3 ustawy o NIK).

W trakcie kontroli, w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit.f ustawy o NIK, uzyskano 
informacje od konsultantów wojewódzkich w dziedzinie położnictwa 
i ginekologii ze wszystkich województw, na temat prowadzonych przez 
nich kontroli związanych z opieką nad pacjentkami doświadczającymi 
sytuacji szczególnych, wydawanych rekomendacji dla personelu medycz-
nego, skarg, problemów i potrzeb dotyczących sprawowania opieki nad 
takimi pacjentkami. Informacje o problemach i potrzebach związanych 
z niniejszą kontrolą uzyskano również z trzech organizacji zajmujących 
się wsparciem kobiet doświadczających straty dziecka.

Wyniki kontroli przedstawiono w 35 wystąpieniach pokontrolnych, w któ-
rych sformułowano ogółem 165 wniosków pokontrolnych. Z otrzymanych 
informacji o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych wynika, że kie-
rownicy jednostek zrealizowali 51 wniosków, 41 było w trakcie realizacji, 
natomiast 73 nie zostały zrealizowane. 

Pytanie definiujące  
cel główny kontroli

Cele szczegółowe 

Zakres podmiotowy

Okres objęty kontrolą

Kryteria kontroli

Działania na podstawie 
art. 29 ustawy o NIK 

Stan realizacji wniosków 
pokontrolnych
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Wnioski pokontrolne dotyczyły przede wszystkim:

−	 podjęcia działań organizacyjnych mających na celu wyeliminowanie 
przypadków nieprzerwanego udzielania przez okres ponad 24 godzin 
świadczeń zdrowotnych przez lekarzy; 

−	 ustalenia wskaźników opieki okołoporodowej, określenia w regula-
minach organizacyjnych szpitali sposobu ustalenia i monitorowania 
tych wskaźników oraz dokumentowania tych działań;

−	 podjęcia odpowiednich działań zapobiegających wystąpieniu sytuacji 
takiego postępowania ze zwłokami dzieci martwo urodzonych, które 
uniemożliwia dokonanie ich pochówku;

−	 zawierania w dokumentacji medycznej wszystkich wymaganych 
informacji;

−	 dokonywania na bieżąco zmian w harmonogramach do umów zawar-
tych z NFZ;

−	 terminowego dokonywania przeglądów sprzętu medycznego i klima-
tyzacji.

Kierownicy skontrolowanych jednostek nie zgłosili zastrzeżeń do wystą-
pień pokontrolnych. 

W związku z ustaleniami kontroli w SPZOZ w Radziejowie, które uzasad-
niały podejrzenie popełnienia przestępstwa wyłudzenia nienależnej kwoty 
wynagrodzenia przez troje lekarzy, poprzez żądanie zapłaty za świadcze-
nia, które w rzeczywistości nie zostały przez nich udzielone, Najwyższa Izba 
Kontroli skierowała zawiadomienie do właściwej prokuratury.

Po kontroli w jednym podmiocie leczniczym, NIK skierowała zawiadomie-
nie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa znieważenia 
zwłok dzieci martwo urodzonych, określonego w art. 262 § 1 kk, pole-
gającego na kwalifikowaniu zwłok jako odpady medyczne, podlegające 
utylizacji i uniemożliwienia przez to ich pochówku.

W kontroli ujawniono finansowe rezultaty kontroli w łącznej wysokości 
12 176,05 zł w kategorii Kwoty wydatkowane z naruszeniem zasad należy-
tego zarządzania finansami. 

Kontrolę P/20/063 przeprowadzono od 15 stycznia do 14 września 2020 r. 
w 35 szpitalach z terenu województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, 
lubuskiego, łódzkiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz zachod-
niopomorskiego. W informacji o wynikach kontroli wykorzystano wyniki 
kontroli rozpoznawczej (R/19/008) przeprowadzonej od 1 lipca 2019 r. 
do 8 listopada 2019 r. w dwóch szpitalach z terenu województwa świę-
tokrzyskiego85. Po zakończeniu kontroli rozpoznawczej, NIK skierowała 
do kierowników skontrolowanych jednostek wystąpienia pokontrolne, 
w których sformułowała 15 wniosków pokontrolnych, które zostały zre-
alizowane. 

85  PZOZ w Starachowicach oraz WSZ w Kielcach.

Zastrzeżenia  
do wystąpień 
pokontrolnych

Finansowe rezultaty 
kontroli 

Pozostałe informacje
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Lp.

Jednostka  
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę

Nazwa jednostki kontrolowanej
Imię i nazwisko 

kierownika jednostki 
kontrolowanej

1.

Delegatura NIK 
w Bydgoszczy

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski 
im. dr. Emila Warmińskiego  

Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Bydgoszczy

Anna Lewandowska

2.
Pałuckie Centrum Zdrowia  

sp. z o.o.  
w Żninie

Roman Pawłowski

3. Szpital Wielospecjalistyczny 
w Inowrocławiu Eligiusz Patalas

4.
Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej  
w Rypinie

Anna Wilkanowska86  
Michał Jonczynski87 
Roman Wasilewski88

5.
Samodzielny Publiczny  

Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Radziejowie

Sebastian Jankiewicz89 
Zbigniew Skonieczny90 

6.

Delegatura NIK 
w Kielcach

Świętokrzyskie Centrum  
Matki i Noworodka  

Szpital Specjalistyczny  
w Kielcach 

Rafał Szpak

7. Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Andrzej Gruza91 
Rafał Lipiec92  

Aldona Jarosińska93

8. Radomski Szpital Specjalistyczny Marek Pacyna

9. Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Busku-Zdroju Grzegorz Lasak

10.
Artmedik sp. z o.o.  

Szpital Specjalistyczny 
w Jędrzejowie

Maciej Wróbel94 
Jarosław Wójcicki95

11. Wojewódzki Szpital Zespolony 
w Kielcach

Bartosz Stemplewski96, 
Andrzej Domański97, 

12.
Powiatowy Zakład  
Opieki Zdrowotnej  
w Starachowicach

Dariusz Kopania98 
Katarzyna Arent99 
Grzegorz Fitas100

  86  P.o. Dyrektor od 8 lutego 2020 r.
  87  P.o. Dyrektor od 1 stycznia 2017 r. do 5 października 2018 r.
  88  P.o. Dyrektor od 6 października 2018 r. do 7 lutego 2020 r.
  89  Od 1 grudnia 2019 r.
  90  Od 28 lutego 2000 r. do 25 lipca 2019 r. W okresie od 26 lipca 2019 r. do czasu rozstrzygnięcia 

konkursu na dyrektora, Zarząd Powiatu w Radziejowie upoważnił Macieja Małeckiego, Zastępcę 
Dyrektora ds. medycznych SPZOZ do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków 
majątkowych jednostki. 

  91  Od 20 maja 2019 r. 
  92  Od 12 grudnia 2016 r. do 24 stycznia 2019 r.
  93  P.o. Dyrektor od 24 stycznia do 19 maja 2019 r.
  94  Od 15 czerwca 2018 r.
  95  Do 31 grudnia 2017 r., natomiast w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 13 czerwca 2018 r. Szpitalem 

kierował Zarząd Spółki Artmedik.
  96  Od 24 stycznia 2019 r.
  97  Od 13 stycznia 2015 r. do 23 stycznia 2019 r.
  98  P.o. Dyrektor od 11 września 2019 r.
  99  Od 1 czerwca 2018 r. 
100  Od 1 lipca 2016 r. do 30 września 2017 r.

Wykaz jednostek 
kontrolowanych
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Lp.

Jednostka  
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę

Nazwa jednostki kontrolowanej
Imię i nazwisko 

kierownika jednostki 
kontrolowanej

13.

Delegatura NIK 
w Lublinie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
w Białej Podlaskiej Adam Chodziński

14.
Samodzielny Publiczny  

Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Łukowie

Mariusz Furlepa101 
Władysław Kobielski102

15.
Samodzielny Publiczny  

Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Świdniku

Jacek Kamiński

16.
Samodzielny Publiczny  

Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Kraśniku

Michał Jedliński103 
Marek Kos104 

Piotr Krawiec105

17.
Samodzielny Publiczny  

Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Tomaszowie Lubelskim

Andrzej Kaczor

18.

Delegatura NIK 
w Łodzi

Wojewódzki Specjalistyczny  
Szpital im. M. Pirogowa  

w Łodzi
Roman Bocian

19. Szpital Wojewódzki  
w Bełchatowie

Andrzej Kowalski106 
Paweł Skoczylas107 

Witold Tomaszewski108 
Bożena Liberda109 

20. Powiatowe Centrum Matki i Dziecka 
w Piotrkowie Trybunalskim

Piotr Woźniak110 
Eliza Bartkowska111 
Dariusz Samulak112

21. Szpital Powiatowy  
w Radomsku Piotr Kagankiewicz

22. Zduńskowolski Szpital Powiatowy 
sp. z o.o. Janusz Ratajczyk

101  Od 24 października 2017 r.
102  Od 1 stycznia 2016 r. do 23 października 2017 r.
103  Od 24 lipca 2019 r.
104  Od 15 maja 2013 r. do 14 maja 2019 r.
105  P.o. Dyrektor od 15 maja 2019 r. do 24 lipca 2019 r.
106  Od dnia 1 lipca 2019 r.
107  Dyrektor Szpitala od 1 grudnia 2015 r. do 18 marca 2018 r.,
108  P.o. Dyrektor od 19 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., p.o. Dyrektor od 18 stycznia 2019 r. 

do 2 czerwca 2019 r.,
109  P.o. Dyrektor od 1 stycznia 2019 r. do 17 stycznia 2019 r., p.o. Dyrektor od 3 czerwca 2019 r. 

do 30 czerwca 2019 r.
110  P.o. Dyrektor od 9 października 2019 r.
111  P.o. Dyrektor od 7 grudnia 2016 r. do 30 września 2019 r.
112  P.o. Dyrektor od 1 do 8 października 2019 r.
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Lp.

Jednostka  
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę

Nazwa jednostki kontrolowanej
Imię i nazwisko 

kierownika jednostki 
kontrolowanej

23.

Delegatura NIK 
w Rzeszowie

Samodzielny Publiczny  
Zespół Opieki Zdrowotnej nr 1  

w Rzeszowie
Grzegorz Materna

24. Szpital Specjalistyczny  
w Mielcu

Zbigniew Trybus113 
Józef Więcław114 

Leszek Kwaśniewski115

25. Wojewódzki Szpital Podkarpacki 
w Krośnie

Piotr Czerwiński116 
Piotr Lenik117

26.
Samodzielny Publiczny  

Zespół Zakładów  
Opieki Zdrowotnej w Nisku

Paweł Błasiak118 
Roman Ryznar119

27.

Samodzielny Publiczny  
Zespół Zakładów  
Opieki Zdrowotnej  

Powiatowy Szpital Specjalistyczny  
w Stalowej Woli

Andrzej Komsa120 
Edward Surmacz121

113  P.o. Dyrektor od 30 kwietnia 2020,
114  Od 1 kwietnia 2019 r.
115  Od 12 grudnia 2016 r.
116  Dyrektor od dnia 8 sierpnia 2018 r., wcześniej p.o. Dyrektor od dnia 19 grudnia 2017 r.
117  Od dnia 19 czerwca 2012 r. do dnia 18 grudnia 2017 r.
118  Od dnia 10 czerwca 2019 r.
119  P.o. Dyrektor od dnia 21 września 2016 r. do dnia 9 czerwca 2019 r.
120  P.o. Dyrektor od 27 kwietnia 2020 r.
121  Od 1 lipca 2015 r. do 27 kwietnia 2020 r.
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Lp.

Jednostka  
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę

Nazwa jednostki kontrolowanej
Imię i nazwisko 

kierownika jednostki 
kontrolowanej

28.

Delegatura NIK 
w Szczecinie

Samodzielny Publiczny  
Specjalistyczny  

Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje”  
w Szczecinie

Łukasz Tyszler122  
Danuta Śliwa123 

29.

Samodzielny Publiczny  
Szpital Kliniczny  

nr 2 PUM  
w Szczecinie

Marcin Sygut124  
Barbara Turkiewicz125 
Magda Wiśniewska126

30. Szpital w Szczecinku  
sp. z o.o.

Anna Złotowska127  
Radosław Niemiec128  

Marek Kotschy129 

31.
Szpital Powiatowy  

w Gryfinie  
sp. z o.o.

Piotr Ignaciuk130,  
Małgorzata Szewczuk131 
Grzegorz Bogdanowicz132 

32.

Samodzielny Publiczny  
Wielospecjalistyczny  

Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Stargardzie

Krzysztof Kowalczyk133 
Paweł Waldemar Bakun134 

 Beata Skobel135 

33.

Delegatura NIK  
w Zielonej Górze

Szpital Uniwersytecki  
w Zielonej Górze

Marek Działoszyński136 
Stanisław Łobacz137 

34.

Wielospecjalistyczny Szpital  
Samodzielny Publiczny  

Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Nowej Soli

Bożena Osińska

35.
Samodzielny Publiczny  

Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Sulechowie

Beata Kucuń

36.
Samodzielny Publiczny  

Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Sulęcinie

Agnieszka Zaręba

37.
Szpital na Wyspie  

sp. z o.o.  
w Żarach

Jolanta Dankiewicz138 
Wiesław Olszański139 

122  Od 1 marca 2017 r.
123  Od 1 kwietnia 2014 r. do 28 lutego 2017 r.
124  Od 13 lipca 2017 r. 
125  Od 19 maja 2015 r. do 31 maja 2017 r.
126  P.o. Dyrektor od 1 czerwca 2017 r. do 12 lipca 2017 r.
127  Od 2 października 2019 r.
128  Od 8 września 2015 r. do 6 marca 2017 r.
129  Od 7 marca 2017 r. do 30 września 2019 r. 
130  Od 12 marca 2020 r.
131  Od 1 stycznia 2019 r. do 11 marca 2020 r.
132  Od 28 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.
133  Od 15 stycznia 2018 r.
134  Od 11 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.
135  Od 1 do 14 stycznia 2018 r. 
136  Od 29 sierpnia 2017 r. 
137  Od 12 stycznia 2016 r
138  Od 27 czerwca 2017 r. 
139  Do 26 czerwca 2017 r.
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 6.2. Analiza stanu prawnego 
Prawo do ochrony zdrowia, stanowiące jedno z podstawowych praw 
człowieka, zostało w polskim porządku prawnym zagwarantowane kon-
stytucyjnie. Zgodnie z art. 68 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 
każdy ma prawo do ochrony zdrowia. Realizacji tego prawa służy, wyni-
kający z art. 68 ust. 2 Konstytucji RP, obowiązek zapewnienia obywatelom 
(niezależnie od ich sytuacji materialnej) przez władze publiczne równego 
dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków 
publicznych. Warunki i zakres udzielania tych świadczeń określa ustawa. 
Stosownie do art. 68 ust. 3 Konstytucji RP szczególną opiekę zdrowotną 
władze publiczne zobowiązane są zapewnić dzieciom, kobietom ciężar-
nym, osobom niepełnosprawnym oraz osobom w podeszłym wieku.

Zasady wykonywania działalności leczniczej oraz funkcjonowania 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą określono w ustawie 
o działalności leczniczej. Zgodnie z art. 4 ust. 1 tej ustawy, podmiotami 
leczniczymi są: 

1) przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. 
– Prawo przedsiębiorców140 we wszelkich formach przewidzianych dla 
wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej;

2) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
3) jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone 

i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego 
do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające w strukturze organizacyjnej 
ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej lub 
położną podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej141;

4) instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 
2010 r. o instytutach badawczych142;

5) fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie 
zadań dotyczących ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowa-
dzenie działalności leczniczej;

6) mające osobowość prawną jednostki organizacyjne stowarzyszeń, o któ-
rych mowa w pkt 5, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające 
na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego 
w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów 
i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia 
i wyznania, jednostki wojskowe – w zakresie, w jakim wykonują dzia-
łalność leczniczą.

140  Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, ze zm.
141  Dz. U. z 2020 r. poz. 172, ze zm.
142  Dz. U. z 2020 r. poz. 1383.

Prawo  
do ochrony zdrowia

Podmioty lecznicze
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Zgodnie z art. 6 ust. 1, 2 i 6 ustawy o działalności leczniczej, podmiot lecz-
niczy może być utworzony i prowadzony przez:

−	 Skarb Państwa reprezentowany przez ministra, centralny organ 
administracji rządowej albo wojewodę (w formie: spółki kapitałowej, 
jednostki budżetowej, jednostki wojskowej, samodzielnego publiczne-
go zakładu opieki zdrowotnej);

−	 jednostkę samorządu terytorialnego (w formie: spółki kapitałowej, 
jednostki budżetowej, samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej);

−	 uczelnię medyczną (w formie: samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej albo spółki kapitałowej).

Rodzajami działalności leczniczej są stacjonarne i całodobowe świadcze-
nia zdrowotne: szpitalne i inne niż szpitalne oraz ambulatoryjne świad-
czenia zdrowotne (art. 8).

Zakres i warunki udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, zasady i tryb 
ich finansowania ze środków publicznych jak również zadania władz 
publicznych dotyczące równego dostępu do tych świadczeń zostały okre-
ślone ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych143. Z jej przepisów wynika, że:

 − świadczeniobiorcy mają, na zasadach określonych w ustawie, prawo 
do świadczeń opieki zdrowotnej, których celem jest zachowanie zdro-
wia, zapobieganie chorobom i urazom, wczesne wykrywanie chorób, 
leczenie, pielęgnacja oraz zapobieganie niepełnosprawności i jej ogra-
niczanie (art. 15 ust. 1);

 − świadczeniobiorcom przysługują świadczenia gwarantowane z zakre-
su np. podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specja-
listycznej, leczenia szpitalnego oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej 
(art. 15 ust. 2);

 − świadczenia na rzecz zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom 
i wczesnego wykrywania chorób obejmują np. wczesną, wielospecja-
listyczną i kompleksową opiekę nad dzieckiem zagrożonym niepełno-
sprawnością lub niepełnosprawnym; profilaktyczne badania lekarskie 
w celu wczesnego rozpoznania chorób, ze szczególnym uwzględnie-
niem chorób układu krążenia oraz chorób nowotworowych; prowa-
dzenie badań profilaktycznych obejmujących kobiety w ciąży, w tym 
badań prenatalnych zalecanych w grupach ryzyka i u kobiet powyżej 
40. roku życia (art. 27 ust. 1 pkt 2, 3, 5);

 − podstawą udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych przez NFZ jest umowa o udzielanie świad-
czeń opieki zdrowotnej zawarta pomiędzy świadczeniodawcą a NFZ 
(art. 132 ust. 1);

 − szczegółowe warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
określane są przez Prezesa NFZ (art. 146 ust. 1 pkt 2).

143   Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, ze zm.

Świadczenia  
opieki zdrowotnej
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Stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, pomieszczenia 
i urządzenia podmiotu wykonującego taką działalność odpowiadają 
wymaganiom stosownym do rodzaju wykonywanej działalności leczni-
czej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych. Wymagania w tym 
zakresie określane są rozporządzeniem ministra właściwego do spraw 
zdrowia, wydanym na podstawie delegacji zawartej w art. 22 ust. 3. 
W okresie objętym kontrolą było to rozporządzenie z dnia 26 czerwca 
2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, 
zastąpione z dniem 1 kwietnia 2019 r. rozporządzeniem z 26 marca 2019 r. 
o tej samej nazwie.

Według przepisów załącznika 1 (część I ust. 3) do rozporządzenia 
z 26 marca 2019 r., jeżeli nie organizuje się osobnej izby przyjęć dla oddzia-
łu położnictwa, w ramach oddziału zapewnia się osobne pomieszczenie 
przyjęć dla kobiet ciężarnych. Zgodnie z częścią II tego załącznika, w skład 
zespołu pomieszczeń pielęgnacyjnych wchodzą co najmniej: pokoje łóż-
kowe; punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym pielęgniarskim; 
gabinet diagnostyczno-zabiegowy; pomieszczenia higieniczno-sanitarne 
wyposażone dodatkowo w natrysk, w tym co najmniej jedno przystoso-
wane dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwa-
lidzkich; brudownik. Stosownie do części IV załącznika, zespół porodowy 
składa się z: co najmniej jednej sali porodowej jednostanowiskowej, w tym 
co najmniej jednej przeznaczonej do porodów rodzinnych lub sali poro-
dowej wielostanowiskowej, lub co najmniej jednego pokoju łóżkowego 
przystosowanego do odbioru porodu. Dla zespołu porodowego zapewnia 
się salę operacyjną dla porodów rozwiązywanych cięciem cesarskim, 
wyposażoną w stanowisko resuscytacji noworodka. Personel wchodzi 
do zespołu przez śluzę umywalkowo-fartuchową.

W art. 22 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej przewidziano, że mini-
ster właściwy do spraw zdrowia – kierując się potrzebą zapewnienia 
odpowiedniej jakości świadczeń zdrowotnych – może określić, w drodze 
rozporządzenia, standardy organizacyjne opieki zdrowotnej w wybranych 
dziedzinach medycyny lub w określonych podmiotach wykonujących 
działalność leczniczą. W oparciu o tę delegację Minister Zdrowia ustalił 
standardy opieki okołoporodowej określające poszczególne elementy 
organizacji opieki mającej na celu zapewnienie dobrego stanu zdrowia 
matki i dziecka przy ograniczeniu do niezbędnych interwencji medycz-
nych. W kontrolowanym okresie obowiązywały:

1) do 30 grudnia 2018 r.:
a) rozporządzenie z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów 

postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych 
z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie 
fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad 
noworodkiem;

b) rozporządzenie z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów 
postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych 
w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki 

Wymagania dotyczące 
pomieszczeń i urządzenia 
podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą

Standardy opieki 
okołoporodowej
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położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, 
porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań 
oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych;

2) od 1 stycznia 2019 r. – rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie 
standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej, które zastąpiło te dwa 
rozporządzenia.

Zgodnie z rozporządzeniem z 2018 r. w sprawie opieki okołoporodowej, 
ciężarna lub rodząca powinna być kierowana do podmiotu leczniczego 
o poziomie referencyjnym zapewniającym opiekę perinatalną odpowied-
nią do jej stanu zdrowia oraz przebiegu ciąży lub porodu, z uwzględnie-
niem faktu, że:

 − I poziom opieki perinatalnej obejmuje opiekę nad fizjologicznie przebie-
gającą ciążą, porodem i połogiem oraz zdrowym noworodkiem, a także 
krótkotrwałą opiekę nad niespodziewanie występującą patologią ciąży;

 − II poziom opieki perinatalnej obejmuje opiekę nad patologią ciąży śred-
niego stopnia,

 − III poziom opieki perinatalnej obejmuje opiekę nad najcięższą patologią 
ciąży (część I, ust. 6 załącznika do rozporządzenia).

W załączniku do rozporządzenia z 2015 r. w sprawie opieki okołoporodo-
wej144 (Opieka nad pacjentką w sytuacji niepowodzeń położniczych) zde-
finiowano niepowodzenie położnicze jako sytuację, w której pacjentka 
w wyniku ciąży nie zabierze do domu zdrowego dziecka z powodu: poro-
nienia, urodzenia dziecka martwego, niezdolnego do życia lub obarczonego 
letalnymi schorzeniami; jako niepowodzenie położnicze należy trakto-
wać także sytuację, w której kobieta spodziewa się urodzenia chorego 
dziecka lub dziecka z wadami wrodzonymi (część VII ust. 1). W załączniku 
do rozporządzenia z 2018 r. w sprawie opieki okołoporodowej145 (Opieka 
nad kobietą w sytuacjach szczególnych), do sytuacji szczególnych zaliczono 
rozpoznanie podczas ciąży ciężkiej choroby lub wady dziecka, poronienie, 
urodzenie dziecka martwego, niezdolnego do życia, chorego lub z wadami 
wrodzonymi (część XV ust. 1). W załącznikach do ww. rozporządzeń usta-
lono zasady postępowania dotyczące zapewnienia opieki nad pacjentkami 
w sytuacji niepowodzenia położniczego (w sytuacji szczególnej):
1) przy przekazywaniu informacji na temat niepowodzenia położniczego 

lub istotnego zagrożenia niepowodzeniem położniczym, osoba sprawu-
jąca opiekę jest obowiązana – jeżeli jest taka wola pacjentki – zapewnić 
jej czas pozwalający na możliwość oswojenia się z informacją przed 
wyjaśnianiem szczegółowo przyczyn niepowodzenia i zanim pacjentka 
będzie współuczestniczyła w procesie dalszego podejmowania decyzji, 
chyba że niezbędne jest dalsze leczenie (dalsze udzielanie świadczeń 
zdrowotnych); 

2) po przekazaniu informacji, należy umożliwić pacjentce – zgodnie z jej 
życzeniem – skorzystanie z pomocy psychologicznej i wsparcie osób bli-
skich (od 1 stycznia 2019 r. również kontakt z duchownym jej wyznania);

144  Obowiązującym do 30 grudnia 2018 r.
145  Obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.

Poziomy referencyjne

Zasady postępowania  
w sytuacjach 
szczególnych
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3) pacjentki po niepowodzeniu położniczym nie umieszcza się (od 1 stycznia 
2019 r. – w miarę możliwości) w sali razem z kobietami ciężarnymi ani 
tymi, które urodziły zdrowe dziecko; rozporządzenie z 2015 r. w spra-
wie opieki okołoporodowej przewidywało, że należało zadbać o to, aby 
w czasie pobytu na oddziale, pacjentka po urodzeniu martwego dziecka 
nie miała stałego kontaktu z pacjentkami, które urodziły zdrowe dzieci;

4) pacjentkę po niepowodzeniu położniczym przebywającą na oddziale 
traktuje się z szacunkiem oraz umożliwia się jej branie udziału w podej-
mowaniu świadomych decyzji, związanych z koniecznym postępowaniem 
diagnostyczno-terapeutycznym; osoby sprawujące opiekę powinny:

 − umieć nawiązać z pacjentką dobry kontakt słowny i mieć świado-
mość, jak ważny jest ton rozmowy, ich postawa oraz słowa kierowane 
do pacjentki po utracie dziecka;

 − zapytać o jej potrzeby i oczekiwania, a informacje w tym zakresie 
wykorzystać do wspierania podczas pobytu na oddziale;

 − wykonywać badania i zabiegi w intymnej atmosferze;

5) w celu nawiązania dobrego kontaktu, osoba sprawująca opiekę nad 
pacjentką oraz inne osoby uczestniczące bezpośrednio w udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych:

 − przedstawiają się i wyjaśniają swoją rolę w opiece nad pacjentką,
 − prezentują spokojną i wzbudzającą zaufanie postawę,
 − szanują jej prywatność i poczucie intymności,
 − każdorazowo uzyskują zgodę rodzącej na wykonanie wszelkich 

zabiegów i badań;

6) pacjentce udziela się:
a) wyczerpującej informacji na temat stanu jej zdrowia;
b) wszelkich informacji o:

 − możliwości uzyskania dalszej pomocy psychologicznej;
 − miejscach i organizacjach udzielających wsparcia osobom w podob-

nej sytuacji;
 − przysługujących jej prawach;

c) wyczerpującej informacji na temat obowiązującego stanu prawnego  
– wynikającego z przepisów o aktach stanu cywilnego, zabezpieczenia 
społecznego i prawa pracy –dotyczącego sytuacji, w jakiej się znalazła 
(od 1 stycznia 2019 r. również o możliwości pochówku);

7) personel medyczny oddziału, na którym znajduje się pacjentka doświad-
czająca niepowodzenia położniczego (osoby wykonujące zawód medyczny, 
pod opieką których znajduje się pacjentka) powinien być przygotowany 
(przeszkolony) do pracy z rodzicami doświadczającymi śmierci noworodka, 
narodzin dziecka chorego oraz każdorazowo informowany o przebywaniu 
danej pacjentki na oddziale celem uwrażliwienia na jej sytuację;

8) personelowi medycznemu zapewnia się wsparcie w radzeniu sobie 
ze stresem, w związku z opieką nad kobietą i dzieckiem, w sytuacji 
niepowodzenia położniczego (w sytuacjach szczególnych).
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Dodatkowo od 1 stycznia 2019 r.:

1) pacjentce, jeżeli wyraża taką potrzebę, należy umożliwić pożegnanie się 
ze zmarłym dzieckiem w obecności osób bliskich;

2) w przypadku zdiagnozowania ciężkiego i nieodwracalnego upośledze-
nia albo nieuleczalnej choroby, które powstały w prenatalnym okresie 
rozwoju dziecka lub w czasie porodu, należy poinformować o możliwości 
uzyskania dalszej pomocy w ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej, 
przy czym podmiot leczniczy na III poziomie opieki perinatalnej zapew-
nia dostępność do opieki nad chorym noworodkiem w ramach opieki 
paliatywnej i hospicyjnej – zgodnie ze wskazaniami medycznymi.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej, szpital jest 
zobowiązany do należytego przygotowania zwłok poprzez ich umycie 
i okrycie, z zachowaniem godności należnej osobie zmarłej, w celu ich 
wydania osobie lub instytucji uprawnionej do ich pochowania. Szpi-
tal może przechowywać zwłoki nie dłużej niż przez 72 godziny, licząc 
od godziny, w której nastąpiła śmierć pacjenta.

Stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, 
prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby 
zmarłej, czyli pozostały małżonek(ka), krewni zstępni, krewni wstępni, 
krewni boczni do czwartego stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii 
prostej do pierwszego stopnia. Prawo pochowania zwłok przysługuje rów-
nież osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.

Zwłoki niepochowane przez podmioty wymienione w art. 10 ust. 1 usta-
wy mogą być przekazane do celów dydaktycznych i naukowych uczelni 
medycznej lub innej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i nauko-
wą w zakresie nauk medycznych lub federacji podmiotów systemu szkol-
nictwa wyższego i nauki prowadzącej działalność naukową w zakresie 
nauk medycznych. Decyzję w tej sprawie wydaje, na wniosek uczelni lub 
federacji, właściwy starosta (art. 10 ust. 2).

Zwłoki niepochowane przez podmioty, o których mowa w art. 10 ust. 1, 
albo nieprzekazane uczelni lub federacji podmiotów systemu szkolnictwa 
wyższego i nauki są chowane przez gminę właściwą ze względu na miej-
sce zgonu (art. 10 ust. 3 ustawy). Sprawienie pogrzebu, zgodnie z art. 17 
ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej146 należy 
do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia w sprawie postępowania ze zwłokami i szcząt-
kami ludzkimi, za zwłoki uważa się ciała osób zmarłych i dzieci martwo 
urodzonych, bez względu na czas trwania ciąży. 

Zwłoki dzieci martwo urodzonych są chowane przez osoby uprawnione, 
o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych; 
na wniosek osób uprawnionych zwłoki te mogą być spopielone przez zakła-
dy opieki zdrowotnej dysponujące odpowiednimi urządzeniami do tego 
celu (§ 7 rozporządzenia). Do postępowania ze szczątkami ludzkimi 
będącymi popiołami powstałymi w wyniku spopielenia zwłok, stosuje się 

146   Dz. U. z 2020 r. poz. 1876.

Obowiązki szpitali 
dotyczące zwłok

Podmioty uprawnione  
do pochowania zwłok

Obowiązki gminy 
dotyczące pochówku

Definicja zwłok



ZAŁĄCZNIKI

64

odpowiednio przepisy dotyczące postępowania ze zwłokami, z zastrze-
żeniem § 8 ust. 2–6 (§ 8 ust. 1 pkt 1). Przewożenie zwłok jest dozwolone 
specjalnie do tego celu przeznaczonymi środkami przewozowymi (§ 10).
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6.3. Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej 
działalności

1. Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1200).

2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1473, ze zm.).

3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 295, ze zm.). 

4. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849).

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie 
ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 320, ze zm.).

6. 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); uchylone z dniem 15 kwietnia 2020 r.

7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie 
rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 
przetwarzania (Dz. U. poz. 666).

8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 
poz. 739); uchylone z dniem 1 kwietnia 2019 r.

9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 
poz. 595).

10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie 
standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii, z zakresu 
okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej sprawowanej nad 
kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania 
określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń 
położniczych (Dz. U. poz. 2007); uchylone z dniem 31 grudnia 2018 r.

11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie 
standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz. U. poz. 1756).

12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2295, ze zm.).

13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie 
sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek 
i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami 
(Dz. U. poz. 1545).

14. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie 
postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, 
poz. 1783, ze zm.).
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6.4. 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. Minister Zdrowia
6. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
7. Rzecznik Praw Obywatelskich
8. Rzecznik Praw Dziecka
9. Rzecznik Praw Pacjenta

10. Komisja Zdrowia Sejmu RP
11. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu RP
12. Komisja Zdrowia Senatu RP
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6.5. Ekspertyza – zapewnienie przez szpitale optymalnej 
opieki nad pacjentkami doświadczającymi poronienia  
lub urodzenia martwego dziecka, opracowana  
przez prof. dr. hab. n. med. Bogdana Chazana

1. Niepowodzenia położnicze, czyli sytuacje szczególne w położnictwie
Ciąża zazwyczaj kończy się szczęśliwym urodzeniem zdrowego dziecka. 
Prawidłowo przebiegająca ciąża i poród dostarczają radości rodzicom 
i całej rodzinie, personel medyczny ma szanse uczestniczyć w ich rado-
ści i ją podzielać. Jednak zdarza się, że ludzkie życie kończy się wcześnie, 
kilka dni, tygodni lub miesięcy od momentu, kiedy się zaczyna w macicy 
matki. Sytuacje te określa się jako niepowodzenia położnicze lub sytuacje 
szczególne. Należą do nich: rozpoznanie podczas ciąży ciężkiej choroby 
lub wady dziecka, poronienie dziecka żywego lub martwego, urodzenie 
dziecka martwego, chorego lub z wadami wrodzonymi (9).

Nie zawsze, pomimo postępowania personelu medycznego zgodnego 
z wiedzą medyczną i przyjętymi zasadami postępowania, udaje się unik-
nąć niepowodzenia położniczego. Czasem na podstawie analizy nieprawi-
dłowego przebiegu poprzednich ciąż i porodów, w przypadkach obecności 
u matki ciężkich chorób, lub w sytuacjach, kiedy dochodzi do powikłań 
ciąży lub porodu możemy wystąpienie sytuacji szczególnej w pewnym 
stopniu przewidzieć, objąć matkę opieką w specjalistycznym ośrodku 
referencyjnym by jej zapobiec. Czasem powikłania przychodzą nagle, 
w nieoczekiwanych okolicznościach (8).

W treści ekspertyzy wzięte będą pod uwagę dwa rodzaje szczególnych 
sytuacji położniczych: poronienie i urodzenie martwego dziecka.

Niepowodzenie położnicze jest zwykle następstwem powikłań natury 
medycznej, pociąga za sobą konieczność zróżnicowanego postępowania 
medycznego, psychologicznego i organizacyjnego w podmiotach wyko-
nujących działalność leczniczą, udzielających świadczeń zdrowotnych 
w zakresie opieki okołoporodowej, w odniesieniu do matki i dziecka przed 
i po jego urodzeniu oraz całej rodziny. Opieka and kobietą w sytuacjach 
szczególnych znalazła się w treści opracowanego w ubiegłym roku stan-
dardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (9).

2. Poronienie – epidemiologia, przebieg kliniczny, postępowanie 
medyczne

Około 12–22% ciąż potwierdzonych klinicznie kończy się poronieniem, 
jeżeli uwzględnimy tzw. poronienia subkliniczne to odsetek poronień trze-
ba szacować jako około 50–75% ciąż. Im wcześniejsza ciąża tym ryzyko 
poronienia większe, przed ukończeniem 12. tygodnia ciąży dokonuje się 
około 80% poronień samoistnych. W Polsce odbywa się rocznie około  
50 tysięcy poronień (8).

Samoistne poronienie kliniczne rozpoczyna się zwykle krwawieniem 
z dróg rodnych, potem pojawiają się bolesne skurcze macicy. W ciąży 
bardziej zaawansowanej zaczyna podczas poronienia odpływać płyn 
owodniowy. Po kilku lub kilkunastu godzinach dziecko, zwykle martwe 
wydobywa się na zewnętrz wraz tkankami trofoblastu, a w późniejszym 
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okresie ciąży z łożyskiem i błonami płodowymi. W przypadkach poro-
nienia po 10. tygodniu ciąży zachodzi czasem potrzeba wyłyżeczkowania 
macicy, opróżnienia jej z pozostałych w macicy tkanek trofoblastu, łożyska 
czy błon płodowych.

Poronienie zatrzymane (missed abortion) to stan, kiedy dochodzi 
do obumarcia dziecka przed ukończonym 22. tygodniem ciąży i dziecko 
wraz z tkankami jaja płodowego pozostaje w macicy. Czasem towarzyszy 
temu plamienie. Po stwierdzeniu z całkowitą pewnością śmierci dziecka 
przy pomocy badania ultrasonograficznego i oceny stężenia we krwi mat-
ki podjednostki beta gonadotropiny kosmówkowej , wywołuje się zwykle 
poronienie podając matce leki, czasem istnieje potrzeba wyłyżeczkowania 
jamy macicy (8).

Puste jajo płodowe to sytuacja, kiedy zarodek nie rozwinął się w pęche-
rzyku płodowym lub obumarł we wczesnym okresie ciąży i podobnie 
jak w przypadkach poronienia zatrzymanego nie dochodzi do wydalenia 
tkanek z macicy. Postępowanie medyczne jest takie jak w przypadkach 
poronienia zatrzymanego.

Odrębną postacią poronienia samoistnego jest zakończenie ciąży poza-
macicznej umiejscowionej w jajowodzie (poronienie trąbkowe, do jamy 
otrzewnej). Ciąża pozamaciczna w jajowodzie lub szyjce macicy jest 
stanem zagrażającym życiu matki wymagającym zwykle leczenia opera-
cyjnego. Czasem poronienia powtarzają się u tej samej kobiety, mówimy 
wówczas o poronieniu nawykowym (10).

Najczęstszą przyczyną poronień samoistnych, zatrzymanych, pustego jaja 
płodowego są anomalie chromosomalne. Około 60% zarodków poronionych 
samoistnie we wczesnej ciąży ma aberrację chromosomalną. Rzadziej przy-
czynami poronień są nieprawidłowości anatomiczne macicy, zaburzenia 
hormonalne u matki, wkładka wewnątrzmaciczna, palenie tytoniu, zaka-
żenia, przyczyny immunologiczne i zaburzenia krzepnięcia krwi. Poronienie 
samoistne rozpoznaje się na podstawie występujących dolegliwości, wyniku 
badania ginekologicznego i badania ultrasonograficznego (8).

Lekarze starają się ustalić przyczynę poronienia i martwego urodzenia 
co zwykle nie jest łatwe. Rozpoznanie przyczyny pozwala czasem progno-
zować szansę donoszenia następnej ciąży, wskazuje kierunek ewentualnej 
terapii.

3. Śmierć dziecka podczas ciąży i porodu, aspekty epidemiologiczne, 
psychologiczne i kulturowe

Powikłania przebiegu ciąży i/lub porodu prowadzą czasem do śmierci 
dziecka, przed lub po jego urodzeniu. Utrata dziecka w wyniku poronienia 
i martwego urodzenia głęboko dotyka rodziców. Śmierć dziecka jest dla 
rodziców, a zwłaszcza dla matki wydarzeniem traumatycznym, ogromnie 
trudnym, bolesnym przeżyciem. Stres jest duży, bo duży jest kontrast wyda-
rzeń, które mają obecnie miejsce w szpitalu z planami i oczekiwaniami, które 
go poprzedziły. Pojawił się i rozwijał związek emocjonalny rodziców z dziec-
kiem, wyobrażenia o jego wyglądzie, narodzinach, marzenia o wspólnym 
życiu w przyszłości. Niespodziewana śmierć dziecka to wszystko przekreśla.
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Ze względu na brak świadomości o zbliżającym się powikłaniu ciąży, lub 
odsuwanie od siebie potrzeby przygotowania się do tego zdarzenia, siła jego 
oddziaływania jest niezwykle intensywna, doprowadzająca do poczucia 
utraty kontroli nad własnym ciałem i życiem oraz utraty poczucia bezpie-
czeństwa (10). Wystąpienie komplikacji, wdrożenie postępowania, cza-
sem bardzo „zmedykalizowanego” budzi u rodziców i w ich otoczeniu lęk, 
odziera ich czasem z intymności, czyni bezbronnymi wobec niewłaściwego 
zachowania personelu, budzi agresję rodziców, poczucie przez nich wła-
snej winy i obarczanie nią innych. W literaturze światowej pojawiają się 
opinie, że chociaż miliony rodzin na całym świecie przeżywa martwe uro-
dzenie dziecka to jednak zgony te pozostają niepoliczone, ich przyczyny 
niezbadane a rodziny nie otrzymują odpowiedniego wsparcia (11).

Szpitale są zobowiązane corocznie raportować do Ministerstwa Zdrowia 
liczbę martwych urodzeń i zgonów noworodków po 22. tygodniu ciąży, 
a kiedy wiek ciążowy nie jest znany wymóg ten dotyczy płodów i nowo-
rodków o urodzeniowej masie ciała wyższej niż 500 g. Oblicza się w tym 
celu wskaźnik umieralności okołoporodowej, który oznacza liczbę martwo 
urodzonych i noworodków zmarłych w wieku 0–6 dni o masie ciała wyższej 
niż 500 g przypadającą na 1000 żywo urodzonych i zmarłych noworodków. 
W Polsce martwo rodzi się około 1400 dzieci o masie ciała powyżej 500 g 
a około 800 niemowląt umiera w wieku 0–6 dni. W 2018 roku liczba martwo 
urodzonych i zmarłych dzieci spełniających powyższe kryteria wynosiła 
2079, wskaźnik umieralności okołoporodowej w tym roku wynosił 5,3.

Kultura na przestrzeni wieków określiła sposób zachowania się w momen-
cie śmierci człowieka, wkrótce po niej i w późniejszym czasie. Określiła 
sposób zachowania osób bliskich wobec osoby umierającej, ich zachowanie 
się po śmierci członka rodziny, przeżywanie smutku i żałoby. Odbywa się 
ceremoniał pogrzebowy w wersji religijnej lub świeckiej. Przepisy prawa 
regulują kwestie organizacyjne i finansowe pogrzebu osoby zmarłej.

Zachowanie się wobec śmierci dziecka w wyniku poronienia czy później-
szych powikłań ciąży lub porodu do niedawna jeszcze nie było ustalone. 
Śmierć dziecka w łonie matki czy jego żywe urodzenie się we wczesnej 
ciąży, kiedy dziecko nie ma szans na przeżycie i wkrótce umiera budziło 
oczywiście smutek rodziny. Jednak wobec braku ujednoliconego postę-
powania w szpitalach, gdzie dochodziło do tych wydarzeń czy zróżnico-
wanego podejścia administracji szpitali i duszpasterzy Kościoła rodzice 
nierzadko byli pozbawieni pomocy i wsparcia. Zagadnienia postępowania 
w przypadkach niepowodzeń położniczych były w programach studiów 
medycznych i położniczych traktowane wyłącznie w aspekcie medycz-
nym. Wydarzenia takie były ukrywane przed znajomymi jako tajemnica 
rodzinna. Ciała utraconych dzieci traktowane były bez należnego szacun-
ku. W szpitalach stosowano różne praktyki. Przekazywano zwłoki dziec-
ka do uczelni medycznych, dodawano je do zwłok osób dorosłych w celu 
pochowania, spalano w kotłowniach szpitalnych, traktowano jak odpady 
medyczne. Zdesperowani rodzice pragnący by ciała ich dzieci uniknęły 
niegodnego traktowania, chowali je w pobliżu domu na własną rękę nara-
żając się na konflikt z prawem (3).
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Osoby z personelu medycznego szpitali nie zastanawiały się nad sytuacją 
rodziców tracących dziecko, nie wiedziały jak zachować się w obliczu trage-
dii, jak pomóc w jej przeżyciu. Od problemu śmierci chętnie uciekano. Temat 
ten nie istniał w przestrzeni publicznej. Możliwe, że wynikało to częściowo 
z częstego wykonywania aborcji dostępnej na życzenie. Publiczna dyskusja 
na temat zmiany przepisów prawa dotyczących aborcji, do której doszło 
w 1993 roku, możliwość obejrzenia dziecka na ekranie ultrasonografu, 
coraz częstsze uświadamianie sobie człowieczeństwa zarodka i płodu spo-
wodowało potrzebę zmian sposobu postępowania medycznego w sytuacji 
zagrażającego i dokonanego niepowodzenia położniczego, zachowania się 
wobec rodziców tracących dziecko i wobec niego samego. Uświadomienie 
sobie statusu nienarodzonego dziecka jako członka wspólnoty rodzinnej 
pociąga za sobą potrzebę pogrzebania go po śmierci. Decyzja o pochówku 
jest wynikiem nadania dziecku statusu osoby (4).

4. Protesty rodziców niezadowolonych z opieki medycznej podczas 
poronienia

Piętnaście lat temu pojawiły się w polskiej przestrzeni publicznej głosy 
rodziców niezadowolonych z opieki medycznej związanej z poronieniem 
czy porodem martwego dziecka. Doceniano zmiany, które dokonały się 
w zakresie humanizacji opieki podczas porodu. Uznano, że najwyższy czas 
by w pełni dostrzec i wypełnić również potrzeby kobiet roniących swoje 
dzieci oraz potrzeby ich rodzin. Rodzice spostrzegali brak zrozumienia 
personelu szpitali dla złożoności sytuacji tych matek.

Kobieta roniąca była coraz częściej przekonana o tym, że jest matką, 
natomiast duża część personelu medycznego często nie miała tego rodza-
ju odczuć. Podobnie roniące się dziecko nie było uważane za „prawdzi-
we”. Nie było akceptowane odnoszenie się pojęcia „żałoby” do sytuacji 
po poronieniu pomimo tego, że matki poronionych dzieci często po poro-
nieniu doświadczały żałoby takiej, jak po stracie urodzonego już dziec-
ka. Zastrzeżenia rodziców, części lekarzy i położnych, którzy ich opinie 
podzielali dotyczyły form opieki medycznej, niewłaściwej organizacji pra-
cy szpitali, umieszczania na tych samych salach chorych matek po stracie 
dziecka z kobietami w ciąży lub w połogu, karmiących dzieci. Rodzice byli 
niezadowoleni ze sposobu zwracania się personelu medycznego do nich, 
z powszechnie występujących trudności z uzyskaniem dokumentów 
potrzebnych po pochówku (2).

Opinie te pojawiły się na fali zmian stylu opieki położniczej, które pojawi-
ły się po międzynarodowym kongresie „Jakość Narodzin – Jakość Życia”, 
który odbył się w Warszawie w 1993, zorganizowanym wspólnie przez 
lekarzy Instytutu Matki i Dziecka widzących potrzebę humanizacji położ-
nictwa oraz rodziców z organizacji „Eko – Oko” domagających się zmian 
treści i stylu tej opieki, zwracania większej uwagi nie tylko na medyczne, 
ale i społeczne i psychologiczne potrzeby rodzin w opiece okołoporodowej. 
Na kanwie akcji „Rodzić po ludzku”, która była wynikiem pokongresowych 
zmian pojawiły się żądania, by analogicznie można było „ronić po ludzku”.
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5. Pierwszy pogrzeb dzieci po poronieniach i martwo urodzonych
W 2005 r. odbył się pierwszy w Polsce pogrzeb dzieci „utraconych” 
pochodzących ze Szpitala Św. Rodziny w Warszawie. Uroczystość zor-
ganizowała pani Maria Bienkiewicz z Fundacji Nazaret, przy pomocy  
ś.p. księdza prałata Zdzisława Peszkowskiego kapelana „Rodzin Katyń-
skich” oraz proboszcza parafii Św. Katarzyny w Warszawie księdza Józefa 
Maja. Uroczystości odbyły się w parafialnym kościele, a ciała dzieci spoczęły 
na miejscowym cmentarzu przy ul. Fosy. Spotkało się to z niezrozumieniem 
wielu osób i instytucji, oburzenia autorytetów medycznych, wątpliwo-
ści prokuratury i Ministerstwa Zdrowia. Według „Gazety Wyborczej” 
z dnia 20.10.2005 r. dyrektorowi szpitala miało grozić do trzech lat 
pozbawienia wolności za „niedopełnienie obowiązków służbowych”  
lub „zbywanie w celach zarobkowych cudzych tkanek i komórek”, a pomysł 
zbiorowego pogrzebu martwych dzieci red. Ewa Siedlecka nazwała 
„makabrycznym” (3).

Pochówek dzieci poronionych i martwo urodzonych pochodzących ze Szpi-
tala Św. Rodziny w Warszawie chociaż spowodował trudno zrozumiałe 
reakcje był momentem, od którego zaczęła się zmiana praktyk szpital-
nych. Zaczęto w coraz większym stopniu akceptować prawo tych dzieci 
do godnego pochówku. W Szpitalu św. Rodziny opracowano zasady postę-
powania w tych sytuacjach. Uznano godność dziecka od początku życia, 
stworzono warunki do przeżywania żalu po utracie dziecka, zapewniono 
możliwość pożegnania i godnego pochówku (4).

Powstały fundacje i stowarzyszenia zrzeszające rodziców, którzy stracili 
dzieci w poronieniach i nie mogli pogodzić się ze sposobem ich traktowa-
nia w szpitalach. Organizacje te pomagały rodzicom w uzyskaniu właści-
wej pomocy medycznej, psychologicznej i duchowej w trudnym momencie 
utraty dziecka (2). Po pewnym czasie zaczęto organizować w Szpitalu 
Św. Rodziny we współpracy z organizacjami rodziców po stracie dzieci 
szkolenia dla pracowników szpitali z całego kraju, udostępniono wzorce 
protokołów postępowania i innych dokumentów medycznych.

Potrzebę zmian dostrzegło Ministerstwo Zdrowia. Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia pismem a dnia 16 grudnia 2008 r. zwrócił się 
do dyrektorów szpitali o poszanowanie praw rodziców, którzy stracili 
dziecko w wyniku poronienia. Praktyka prawidłowego postępowania 
podczas poronienia uwzględniającego potrzeby rodzin, zwłaszcza matek 
oraz konieczności poszanowania dla ciał dzieci zaczęła być coraz częściej 
stosowana.

Po okresie powszechnego zainteresowania sytuacją rodziców po utracie 
dziecka, którego przejawem było organizowanie w wielu szpitalach wła-
ściwej opieki medycznej i psychologicznego wsparcia dla rodzin oraz 
troska o godność ciała dziecka doszło w ostatnich latach do zmniejszenia 
stopnia społecznego zainteresowania tą problematyką. Jest sporo miejsc 
w kraju, gdzie nie przywiązuje się wystarczających starań by wychodzić 
naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom rodziców po stracie dziecka.
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6. Definicje, sprawy prawne i organizacyjne
W przypadku poronienia lub urodzenia martwego dziecka w zakładzie 
opieki zdrowotnej, zakład ten jest zobowiązany do zgłoszenia urodze-
nia na karcie martwego urodzenia. Kartę wystawia lekarz lub położna.  
Urodzenie żywe jest to całkowite wydobycie lub wydalenie dziecka 
z ustroju matki, niezależnie od okresu trwania ciąży, które po takim 
oddzieleniu oddycha bądź wykazuje jakiekolwiek inne oznaki życia, jak 
tętnienie pępowiny, skurcze mięśni zależnych od woli. Urodzenie martwe 
spełnia te same kryteria, z tym że dziecko po wydobyciu z ustroju matki 
nie wykazuje oznak życia. Definicja ta nie jest powszechnie znana, zwłasz-
cza fakt, że jako urodzenie definiuje wydobycie lub urodzenie dziecka 
niezależnie od czasu trwania ciąży, a więc od zapłodnienia do porodu (5).

W szpitalach personel myli urodzenie z porodem i nadal zdarza się, 
że odmawia się wydania karty martwego urodzenia przed ukończonym 
22. tygodniem ciąży motywując, że wówczas ma miejsce poronienie a nie 
urodzenie. Definicje poronienia i porodu zawarte są w załączniku do rozpo-
rządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów 
i zakresu dokumentacji medycznej. Karta martwego urodzenia nie należy 
do dokumentacji medycznej. Dla celów statystyki medycznej oraz zwycza-
jowo urodzenie dzieli się w zależności od czasu trwania ciąży w momencie 
urodzenia dziecka na poronienie (do ukończonego 22. tygodnia od pierw-
szego dnia ostatniej miesiączki) i poród (po 22. tygodniu)(rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 17.09.2004 roku, Dz. U. Nr 219, poz. 2230).

Zarówno w mechanizmie poronienia jak i porodu dziecko może urodzić 
się żywe lub martwe. Zwykle dziecko żywo poronione wkrótce umiera. 
Zdarza się jednak, że w przypadku późnych poronień, dziecko poronione 
tuż przed 22. tygodniem ciąży może żyć dłużej, notowane są na świecie 
pojedyncze przypadki przeżycia tych dzieci. Wybór 22. tygodnia ciąży 
jako graniczny dla odróżnienia porodu od poronienia pochodzi od momen-
tu prawdopodobnej zdolności do życia dziecka do życia poza organizmem 
matki. Niedawno jeszcze był to 23–24 tydzień, obecnie 22–23 tydzień ciąży. 
Możliwość przeżycia dziecka przedwcześnie urodzonego w tym czasie 
ciąży zależy od wielu czynników – stanu zdrowia matki, stanu dziecka 
w momencie urodzenia, poziomu usług diagnostycznych i leczniczych 
szpitala.

Karta martwego urodzenia jest potrzebna dla zarejestrowania dziecka 
w Urzędzie Stanu Cywilnego i dla pochowania jego ciała. Konieczne jest 
wypełnienie całego dokumentu, łącznie z podaniem płci dziecka. Na jej 
podstawie Urząd Stanu Cywilnego sporządza akt urodzenia dziecka 
z adnotacją „martwo urodzone”. Jest on niezbędny do uzyskania świad-
czeń związanych z urodzinami dziecka (urlopu macierzyńskiego, zasiłku 
z tytułu urodzenia dziecka, wypłaty odszkodowań z tytułu posiadanych 
polis ubezpieczeniowych). Jeszcze raz trzeba podkreślić, że dokument ten 
może być wystawiony niezależnie od czasu trwania ciąży. Rozporządze-
nie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 roku w sprawie postępowa-
nia ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z dnia 28.12.2001 roku) 
podaje, że za zwłoki uważa się ciała osób zmarłych i dzieci martwo  
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urodzonych. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. 
(Dz.U.07.1.10), zmieniło poprzednie rozporządzenie dodając na końcu 
powyższego zdania „bez względu na czas trwania ciąży”.

Wymóg określenia płci dziecka odnosi się również do urodzenia dziec-
ka we wczesnej ciąży. W takich sytuacjach konieczne jest potwierdzenie 
obecności ciała dziecka makroskopowo lub w badaniu histopatologicznym 
tkanek, które wydobyły się na zewnątrz w przebiegu poronienia. W dniu 
26 kwietnia 2013 r. Departament Prawa Cywilnego Ministerstwa Spra-
wiedliwości odniósł się do kwestii uprawdopodobnienia płci martwo uro-
dzonych płodów. Stwierdzono w nim, że przy procedurze sporządzania 
aktów stanu cywilnego nie stosuje się przepisów Kodeksu Postępowania 
Cywilnego i nie można – bez wyraźnego upoważnienia wynikającego 
z przepisów prawa – stosować instytucji uprawdopodobnienia do postę-
powania administracyjnego dotyczącego sporządzania aktów stanu 
cywilnego, w tym sporządzania aktów urodzenia płodów martwych. 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie 
rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwa-
rzania (Dz.U. Nr 252, poz. 1697, za zm.) również nie zawiera szczególnych 
regulacji pozwalających w przypadkach uniemożliwiających identyfikację 
płci płodu martwego na stosowanie procedury zawierającej w sobie ele-
menty uprawdopodobnienia płci.

Rodzice mają prawo do opieki, która wypełni ich potrzeby medyczne, 
społeczne, psychologiczne i duchowe związane ze śmiercią dziecka przed 
urodzeniem. Mają prawo do uzyskania niezbędnej pomocy organizacyjnej 
ze strony pracowników szpitala, prawo do odpowiedniej opieki podczas 
poronienia czy porodu, do pożegnania zmarłego dziecka. Dziecko nato-
miast ma prawo do pochówku niezależnie od swojego wieku od momentu 
poczęcia (1).

Personel medyczny powinien mieć podstawową wiedzę w zakresie 
przepisów prawnych mających zastosowanie w sytuacji poronienia lub 
martwego urodzenia. Na personelu medycznym spoczywa obowiązek 
poinformowania o możliwości rejestracji zgonu dziecka, uzyskania 
ze szpitala odpowiednich dokumentów niezbędnych do przedstawienia 
w Urzędzie Stanu Cywilnego i koniecznych do pochowania ciała dziecka. 
Personel szpitala powinien poinformować rodziców o tym, co będzie się 
działo z ciałem dziecka, o prawach rodziców, w tym o prawie do pochówku 
dziecka, o możliwości zmiany decyzji w tym zakresie, o miejscu pochowa-
nia dziecka, jeżeli rodzice nie podejmą tego obowiązku oraz o respekto-
waniu ich życzenia co do charakteru tego pochówku.

7. Wpływ poronienia i martwego urodzenia na psychikę rodziców
Poronienie samoistne i martwe urodzenie są dla rodziców traumatycznym 
przeżyciem, wywołują u wielu matek reakcje psychologiczne: żal i smutek, 
poczucie winy, krzywdy, bezsenność, lęk o to, czy następne ciąże również 
nie skończą się utratą dziecka. Matka roniąca dziecko ma poczucie utraty 
kontroli nad swoim życiem, nad swoim ciałem, zmaga się z poczuciem 
braku bezpieczeństwa, załamują się plany, nadzieje związane z dzieckiem. 
Zwykle najpierw umierają rodzice a potem dzieci, tutaj naturalna kolej 
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rzeczy zostaje zmieniona. Organizm kobiety przystosowany jest do uro-
dzenia dziecka, opieki nad nim, czasem pojawia się po późnym poronieniu 
naturalny pokarm w piersiach.

W początkowym etapie matka przeżywa szok, pobudzenie lub odrętwienie 
uczuciowe, brak akceptacji śmierci oczekiwanego dziecka. To pierwszy etap 
żałoby. Poszczególne etapy żałoby mogą występować w różnym natężeniu 
i różnej kolejności. Potem może pojawić się etap zaprzeczania, niedowierza-
nia. Drugi etap to tęsknota, żal, uczucie pustki, rodzaj odrętwienia, trudno-
ści z wyrażaniem swoich uczuć, informacja o śmierci dziecka nie dociera 
do matki. Później, w trzecim etapie żałoby, po uświadomieniu sobie nieod-
wracalności faktu utraty dziecka pojawia się szok, lęk, płacz, bunt, gniew, 
objawy depresji, wycofania się, poczucia niezrozumienia, osamotnienia, 
beznadziejności oraz niesprawiedliwości. Matka może zacząć obarczać się 
winą za śmierć dziecka, uważa, że swoim postępowaniem do niej się przy-
czyniła. W dalszym, czwartym etapie przeżywania żałoby – reorganiza-
cji – zaczyna się poszukiwanie znaczenia tego trudnego doświadczenia, 
umieszczanie go w systemie wartości, nadawanie mu sensu (1, 2, 5).

Bardzo intensywne przeżycia, podobne czasem do występujących po stra-
cie dziecka donoszonego, już urodzonego, czy stracie bliskiej osoby zabu-
rzające codzienne funkcjonowanie, występują u około 50% kobiet zaraz 
po poronieniu. Czasem utrzymują się przez miesiące a nawet lata jako nie-
stałość emocjonalna, poczucie mniejszej wartości. Przedłużająca się apatia 
może być wskazaniem do konsultacji psychiatrycznej. Po pewnym czasie 
następuje pogodzenie się za stratą. Świat został na nowo uporządkowany. 
Kiedy pomoc i wsparcie ze strony rodziny jest niewystarczające, kobieta 
czasem ucieka we własny świat psychologicznych przeżyć, separuje się 
od środowiska. Ciężka depresja prowadzić może do poczucia utraty sen-
su życia i prób samobójczych, nadużywania substancji uzależniających. 
Zespół tych objawów opisuje się jako następstwa powikłanej, nie przeży-
tej w prawidłowy sposób żałoby (1, 2, 5).

Prawidłowe przeżycie smutku i żałoby po stracie dziecka zmniejsza moż-
liwość wystąpienia patologicznych zachowań czy zaburzeń psychicznych. 
Żałoba nie przeżyta w odpowiedni sposób trwa dłużej i nie przebiega 
etapowo. Powikłanej żałobie sprzyja odczłowieczenie zmarłego dziecka. 
Jego przyczyny to nieprawidłowe zachowania personelu medycznego, 
niemożność pożegnania dziecka, dotknięcia go, brak ceremonii pogrzebu, 
brak grobu. Uczczenie pamięci dziecka, pożegnanie z nim, zachowanie 
pamiątek ułatwiają powrót do codziennego życia. Najbliżsi powinni udzie-
lić kobiecie niezbędnego wsparcia. Czasem konieczna jest psychoterapia, 
w przypadkach trudnych pomoc psychiatryczna (6).

Trzeba pomóc rodzicom zgromadzić pamiątki po ich dziecku. Mogą to być: 
zdjęcia z badań ultrasonograficznych, zapisy tętna, odcisk stópek, fotogra-
fia dziecka, pęk włosków, odcisk rączki lub stópki. Istotne jest przekazanie 
rodzicom informacji o grupach wsparcia (6).
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Negatywne przeżycia po poronieniu są też udziałem ojców. Reakcja emo-
cjonalna trwa u nich krócej, przeżycia nie są uzewnętrzniane. Pomagając 
żonie tłumią własne odczucia. Różnice podejścia do tego wydarzenia mogą 
prowadzić do poważnych konfliktów w rodzinie.

8. Rola personelu medycznego w opiece nad rodzicami po stracie 
dziecka

Rodzice zwykle nie potrafią sami poradzić sobie z traumą utraty dziecka. 
Zadaniem organizatorów opieki medycznej oraz personelu medycznego 
jest minimalizowanie psychologicznych następstw poronień i urodzeń 
martwego dziecka poprzez odpowiednią organizację i funkcjonowanie 
opieki medycznej.

Pacjenci mają prawo oczekiwać od personelu wsparcia psychicznego, rze-
czowej informacji. Zaufanie rodziców do personelu medycznego ułatwia 
im radzenie sobie ze stresem i bólem, ułatwia przeżycie żałoby. Natomiast 
brak zrozumienia, wsparcia i pomocy może pogłębić lub wywołać nieko-
rzystne reakcje psychologiczne z depresją włącznie. W dzisiejszych cza-
sach, kiedy aborcja jest powszechnie wykonywaną i często dyskutowaną 
w mediach procedurą w niektórych kręgach kulturowych ma miejsce 
odrzucenie smutku i żalu jako uzasadnionej reakcji po poronieniu, może 
rzadziej przez rodziców a częściej przez znajomych lub personel medyczny 
w szpitalu.

Przedstawiciele personelu medycznego w oddziałach położniczych asy-
stują zwykle przy bardzo szczęśliwym wydarzeniu jakim jest urodzenie 
dziecka i nie najlepiej zdają egzamin przy przekazywaniu złych, czasem 
tragicznych dla pacjentek wiadomości o niepowodzeniach prokreacyjnych. 
Bywają one przekazywane przez nieprzygotowane, niewłaściwe osoby, 
w niewłaściwym miejscu i w niewłaściwy sposób. Czasem zetknięcie 
się z sytuacją o dużym ładunku emocjonalnym wywołuje u lekarza czy 
położnej odczucia smutku i żalu, bezradność i zakłopotanie z którymi 
musi sobie poradzić nie przestając zachowywać się i rozmawiać w sposób 
spokojny i racjonalny by nie stracić zaufania pacjentki. Osobiste niepowo-
dzenia prokreacji mogą rzutować korzystnie lub nie na sposób komuniko-
wania się personelu medycznego z matką (2).

Pacjentka oczekuje zrozumienia jej problemów duchowych i egzysten-
cjalnych dotyczących sensu życia, cierpienia, nieoczekiwanej śmierci 
nienarodzonego dziecka i rozmowy na ten temat, do czego lekarz może 
czuć się nieprzygotowany. Może go zstąpić w tym psycholog lub kapłan. 
Kapelan szpitalny powinien zapewnić rodzicom wsparcie ze strony religij-
nej, poświęcić czas na rozmowę, ceremonie towarzyszące pożegnaniu się 
z dzieckiem i jego pochówku.

Sytuacja poronienia, śmierci wewnątrzmacicznej dziecka stwarza duże 
wyzwania dla personelu medycznego. Konieczność przekazywania złych 
wiadomości, napięcie psychiczne, zmęczenie fizyczne, współprzeżywanie 
tragedii rodziców tworzą atmosferę, w której łatwo popełnia się błędy 
w komunikacji z pacjentami i z innymi osobami z personelu medycznego 
i obsługi. By temu zapobiec należy zapewnić personelowi oddziału nie 
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tylko szkolenie w zakresie komunikowania się, ale również zapewnić 
możliwość wsparcia psychicznego i duchowego. Zatrudnieni w szpitalu 
psycholog i osoba duchowna powinni być również do dyspozycji personelu 
medycznego. Trzeba troszczyć się o tych, którzy się troszczą.

9. Organizacja pracy oddziału
Trzeba wyznaczyć osobę odpowiedzialną za pracę z rodzicami po stracie 
dziecka, wyróżniającą się empatią, naturalną postawą, potrafiącą nawią-
zywać kontakt, spokojną, odporną na stres. Może to być położna zajmu-
jąca się sprawami społecznymi i socjalnymi. Osoba ta powinna nawiązać 
kontakt z najbliższym Urzędem Stanu Cywilnego, by zapewnić harmonijną 
z nim współpracę. Nawiązuje też kontakt z rodzicami po stracie dziecka, 
udziela wskazówek i rad oraz psychicznego wsparcia. Powinna być przy-
gotowana na różne zachowania matek i ich rodzin, powinna je rozumieć 
i tolerować, jeżeli nie stanowią zagrożenia dla porządku w szpitalu innych 
pacjentek i ich rodzin (2). Konieczne jest codzienne, autentyczne zainte-
resowanie kierownictwa szpitala funkcjonowaniem pomocy medycznej, 
psychologicznej i duchowej dla rodziców po poronieniach i martwych 
urodzeniach. Do jego zadań będzie nawiązanie kontaktów z miejscowym 
samorządem, Ośrodkiem Pomocy Społecznej i najbliższą parafią.

Personel powinien być zapoznany z obowiązującymi przepisami prawny-
mi i obowiązującą dokumentacją. Nacisk należy położyć na konieczność 
indywidualizacji postępowania. Obok zadbania o dostępność wzorów 
dokumentacji wymaganymi przez przepisy prawa (np. karta martwego 
urodzenia) należy zaprojektować własne wzory dokumentacji, które 
ułatwią realizację zasad postępowania. Będzie to na przykład informacja 
dla matki, która już utraciła dziecko, czy oświadczenie matki (rodziców) 
o woli pochowania dziecka.

Konieczne jest przygotowanie personelu medycznego do zachowania się 
w trudnych sytuacjach w położnictwie. Szkolenie w tym zakresie powin-
no być przeprowadzone jako część przyswojenia sobie treści obowiązu-
jących standardów opieki okołoporodowej. Sposób postępowania wobec 
pacjentki zgłaszającej się do szpitala z powodu poronienia i z obumarciem 
wewnątrzmacicznym dziecka powinien być szczegółowo opisany w regu-
lacjach wewnętrznych, opracowanych, sformułowanych i zatwierdzonych 
przez kierownictwo szpitala protokółach postępowania. Powinny one 
wskazać właściwą drogę postępowania organizacyjnego, medycznego, 
skutecznych metod opieki psychologicznej i duchowej, ustalić postępowa-
nie w izbie przyjęć, oddziale patologii ciąży, na sali porodowej, w oddziale 
ginekologii i w gabinecie zabiegowym. Powinny tam być omówione prawa 
rodziców, prawa dziecka, postępowanie z jego ciałem.

Tematem szkoleń powinny być również emocjonalne i społeczne skut-
ki śmierci dziecka podczas ciąży w odniesieniu do rodziców. Szkolenia 
praktyczne powinny obejmować rozwój umiejętności komunikowania 
się w sytuacji strat dziecka, co przyczyni się do zwiększenia zaufania 
personelu do własnych kompetencji, poprawi sytuację rodzin, którymi 
się opiekują. Szkolenie powinno również dotyczyć umiejętności radzenia 
sobie ze stresem wynikającym z faktu współuczestniczenia w emocjach 
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pacjentek. Trzeba przeszkolić personel w zakresie obrzędu chrztu żywego 
dziecka, będącego w niebezpieczeństwie bliskiej śmierci. Do prowadzenia 
szkoleń można zaangażować przedstawicieli organizacji pozarządowych 
zajmujących się tą problematyką. Personel przyjmowany do pracy powi-
nien odbyć przeszkolenie w zakresie opieki w przypadkach poronień 
i martwych urodzeń, a osoby już zatrudnione powinny odbywać regularne 
szkolenia przypominające.

Właściwe postępowanie w sytuacjach szczególnych w położnictwie 
powinno znaleźć się w programie studiów przyszłych lekarzy, położnych 
i pielęgniarek, w programach studiów specjalizacyjnych i szkoleń pody-
plomowych. 

10. Przykłady niewłaściwego podejścia personelu
Niewłaściwy, mało profesjonalny stosunek personelu do matki tracącej 
dziecko jest dla niej szczególnie negatywnym doświadczeniem. Niepra-
widłowe traktowanie częściej dotyczy kobiet pochodzących ze środowisk 
upośledzonych pod względem ekonomiczno-kulturowym. Potrzebne jest 
prawidłowe, jeżeli chodzi o treść i ton przekazywanie informacji, unika-
nie nietaktownych reakcji, minimalizowania wydarzenia poronienia w jej 
życiu. Potrzebne jest wychodzenie naprzeciw potrzebom matek i ich rodzin, 
cierpliwe odpowiadanie na wszystkie pytania, nawet banalne. Konieczne 
jest zachowanie spokojnego wyrazu twarzy, racjonalnego tonu wypowiedzi, 
odpowiednia mowa ciała. To podtrzymuje na duchu, wspiera i umacnia 
zaufanie. Najlepiej jest usiąść podczas rozmowy wraz z matką, zwrócić się 
twarzą w jej kierunku, nie zajmować się niczym innym podczas rozmowy, 
nie odbierać telefonów komórkowych, pokazać, że ma się czas.

Matki źle odbierają podejście personelu medycznego chłodne, oficjalne, 
mocno zdystansowane, jak do kolejnego „przypadku”. Ale również źle 
tolerują nienaturalne, nieautentyczne, zdawkowe pocieszanie i moraliza-
torstwo nieuwzględniające stanu emocjonalnego matki : „Ono teraz już nie 
cierpi, już mu lepiej”. Uczuć nie należy udawać, jeśli są nieautentyczne. Nie 
należy używać medycznego żargonu. Bardzo źle są odbierane przez matkę 
żartobliwe rozmowy w pomieszczeniu, w którym przebywa, wykonywa-
nie badań w obecności innych osób bez pytania o zgodę (2).

Zdarzają się niewłaściwe wypowiedzi, które pomniejszają znaczenie poro-
nionego dziecka, jego człowieczeństwa: „To tylko ciąża”. „Z tego już nic 
nie będzie”, „Tego pani nikt nie pochowa”, „To jeszcze nie było dziecko”, 
„To już się poroniło”, „Przecież ma już Pani jedno dziecko w domu”, „Jesz-
cze będziecie mieli dzieci”, „Lepiej tak niż miałoby być chore”, „Są gorsze 
rzeczy” „Za jakiś czas Pani zapomni”. Inne wyrażają wprost brak zrozu-
mienia dla odczuwania przez matkę poronienia jako tragedii: „Dlaczego 
Pani płacze?”, „To tylko 10 tydzień”, „Resztki jaja płodowego”, „Są większe 
nieszczęścia” „Jak może Pani płakać po stracie czegoś takiego? „Niewła-
ściwe jest oferowanie łatwych rozwiązań: „Wiem co pani czuje, powinna 
pani ...” , czy ocenianie zachowań pacjentki. Na komentarz: „Będziesz miała 
następne dziecko” matki odpowiadają: „Ja chciałam tego dziecka nie 
następnego” (2, 6).
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Konieczne jest zrozumienie personelu dla czasem trudno zrozumiałych 
zachowań matek, zapewnienie ojcu dziecka możliwości nieprzerywanego 
towarzyszenia żonie czy partnerce. Nie należy pacjentki unikać w obawie 
przed trudną rozmową. Niedopuszczalne jest wtrącanie się w osobiste 
sprawy pacjentki, komentowania jej stanu cywilnego czy liczby dzieci w jej 
rodzinie. Dla większości roniących kobiet utrata ciąży jest stratą dziecka, 
bez względu na to, w którym tygodniu ciąży to nastąpiło. Matka nie ocze-
kuje w tym momencie dobrych rad, ale kontaktu z drugim człowiekiem, 
życzliwości i współczucia. Po utracie bliskiej osoby trzeba rozmawiać 
o tym, co matka przeżywa, lepiej słuchać i towarzyszyć niż pouczać jak 
żyć i dawać sobie radę ze stratą.

Wydarzenie poronienia nie jest dla personelu znaczącym, życiowym 
wydarzeniem i to jest zrozumiałe. Jednak czasem reakcje obronne perso-
nelu przez zaangażowaniem się są przesadzone.

Są nimi: milczenie w obecności pacjentki, unikanie rozmowy, używanie 
jedynie terminów medycznych w odniesieniu do dziecka: jajo płodowe, 
zygota, wyskrobiny, tkanki ciążowe lub lekceważących pejoratywnych 
określeń: nieudana ciąża, obumarła ciążą, skrobanka. Pacjentki relacjo-
nują zachowanie niewłaściwe, wręcz naganne, na przykład próby rozba-
wienia pacjentki, podnoszenie głosu czy agresja, sugestia, że pacjentka jest 
źródłem kłopotu i zmęczenia (2). Powtarzalność wydarzeń medycznych 
u kolejnych pacjentek, powtarzalność ich oczekiwań, dolegliwości i psy-
chologicznych potrzeb powoduje znużenie personelu, zmniejsza wrażli-
wość i gotowość do zauważenia indywidualnych potrzeb psychologicznych 
i medycznych, do kontaktu i rozmowy.

Personel medyczny często nie docenia wartości jaką stanowi dla matki 
nowe życie, które w niej powstało. Dla personelu, zwłaszcza angażują-
cego się w procedury aborcji poronienie to zakończenie ciąży, dla mat-
ki to śmierć ukochanego, oczekiwanego dziecka. Różna perspektywa 
jest źródłem braku zrozumienia dla siebie nawzajem. Niektórzy lekarze 
skłonni są uważać, że ich rola po poronieniu zakończyła się, a pociesza-
nie czy ocieranie łez nie należy do ich obowiązków. Z pewnością jednak, 
nie będzie niczym niewłaściwym, jeśli lekarze czy położne będą dzielić 
z rodzicami ich smutek, rodzicom będzie wówczas łatwiej zaakceptować 
to, co się stało.

11. Przykłady właściwego podejścia personelu
Właściwy sposób zwracania się do matek po poronieniu to: „Mam dla 
Pani trudną informację”, „Dziecko przestało się rozwijać”, „Bardzo mi 
przykro”, „Rozumiem pani ból”, „ Zrobimy wszystko, by Pani pomóc”,  
„Na pewno jest to dla Pani trudne”. Duże znaczenie dla rodziców ma uzna-
nie kobiety roniącej za matkę tracącą dziecko oraz poszanowanie dla ciała 
ich poronionego dziecka. Personel powinien traktować podmiotowo zmar-
łe dziecko, z szacunkiem je dotykać w obecności matki i bez tej obecności, 
nie mówić bezosobowo o dziecku. Powinien zachęcać matki do pożegnania 
się z dzieckiem. Pomaga to w odpowiednim przeżyciu żałoby, jego brak 
sprawia, że emocje są odłożone na później. Taką samą oczyszczającą rolę 
spełnia pogrzeb dziecka (6).
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Pacjentka potrzebuje mówić, pytać i słuchać. Jej wysłuchanie to bardzo 
cenny dar lekarza czy położnej, a poza tym obowiązek. Lekarze, położne 
i pielęgniarki są skłonni czasem traktować poronienia jako normalne, nie-
jako fizjologiczne wydarzenia, nie wymagające szczególnej uwagi, pomocy 
medycznej ani psychologicznej, a jedynie rutynowego podejścia. Dla matek 
zaś to często katastrofa, wydarzenie tragiczne, konieczność rozstania się 
z marzeniami i oczekiwaniami. Oczekują odpowiedniego potraktowania 
tego wydarzenia i ich samych przez personel. Jeżeli tego nie otrzymują 
okazują niezadowolenie, co wywołuje z kolei agresję ze strony personelu.

12. Opieka medyczna na różnych etapach niepowodzenia położniczego

a. Podejrzenie lub rozpoznanie choroby, wady dziecka lub jego 
obumarcia podczas ciąży

Zdarza się, że niekorzystną, tragiczną wiadomość na przykład o wadzie 
wrodzonej dziecka czy jego obumarciu trzeba przekazać jeszcze podczas 
ciąży, na przykład podczas badania ultrasonograficznego. Matka, u której 
wykonywane jest badania USG podczas ciąży śledzi wzrokiem nie tylko 
ekran ultrasonografu, ale i wyraz twarzy lekarza, mowę jego czy jej ciała. 
Osoba wykonująca badanie powinna przekazać matce czy rodzicom w zro-
zumiały dla nich, rzeczowy sposób wynik badania odpowiednio dobierając 
słowa i panując nad swoimi emocjami.

Pozostawienie pacjentki w niewiedzy, w sferze domysłów na temat choroby 
dziecka i wyobrażeń na temat jego wyglądu po urodzeniu czy przyszłości 
nie jest właściwe. Informacja powinna być podana w sposób, który świad-
czy o tym, że lekarz jest kompetentny i współczujący, gotowy do udzielenia 
dodatkowych wyjaśnień, pomocny w pokierowaniu pacjentką. Niewłaściwe 
są emocjonalne sformułowania jak i totalny emocjonalny chłód. Czasem 
konieczne jest ponowne badania lub skierowanie do referencyjnej pracowni. 
W przypadku podejrzenia poronienia zatrzymanego wskazane jest pocze-
kanie z ostateczną informację dla rodziców aż będą wykonane po kilku 
dniach kolejne badania.

Jeżeli rozpoznanie choroby, wady wrodzonej lub obumarcia dziecka pod-
czas ciąży nie będzie ulegało wątpliwości należy przeprowadzić z rodzi-
cami rozmowę, najlepiej w gabinecie lekarskim, w pozycji siedzącej, 
bez widocznego pośpiechu, w gotowości do udzielenia wyczerpujących 
informacji i odpowiedzi na pytania. Rozmowę powinna prowadzić osoba 
najbardziej kompetentna z zespołu. Trzeba przedstawić rodzaj problemu 
medycznego, informując o rokowaniu dla dziecka, dla jego przyszłości 
i szans na prawidłowy rozwój po urodzeniu. Można pokazać rysunki ilu-
strujące wygląd dziecka po urodzeniu.

Przedstawić trzeba plan postępowania w dalszym przebiegu ciąży, 
konieczne do wykonania badania, częstość i miejsce wizyt. Zaproponować 
należy miejsce i sposób porodu, poinformować o prawdopodobnych losach 
dziecka po porodzie, konieczności i możliwości jego leczenia (oddział 
intensywnej terapii, klinika chirurgii dziecięcej, ośrodek opieki palia-
tywnej). Trzeba przekazać informacje na temat wsparcia medycznego,  
psychologicznego, duchowego i organizacyjnego na jakie rodzice mogą 
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liczyć w danej sytuacji, dostępności w okolicy perinatalnej opieki hospi-
cyjnej (5). Powinna pojawić się informacja o możliwości otrzymania przez 
rodzinę środków finansowych w ramach programu „Za życiem”. Ważna 
jest atmosfera takiej rozmowy, używanie zrozumiałego słownictwa, 
autentyczne zainteresowanie problemem rodziców. Rozmowę kończy się 
ustaleniem terminu i miejsca następnego spotkania.

W ocenie psychologicznej pacjentki i jej męża (partnera) trzeba zwrócić 
uwagę na ich reakcje, zachowanie się, treść i ton wypowiadanych zadań. 
Zamkniecie się i apatia mogą zwiastować nadchodzącą depresję (10). 
Pojawić się może niechęć do siebie, chorego lub zmarłego dziecka, nieak-
ceptowanie własnego ciała. Pogarsza się samoocena rodziców, obwinianie 
siebie lub partnera za to, co się stało, poszukuje się w dotychczasowym 
przebiegu ciąży wydarzeń, które mogły spowodować obecny stan rzeczy. 
Konieczne jest przeznaczenie odpowiedniej ilości czasu na rozmowę, 
wypowiedzenie się rodziców, którzy mogą zacząć brać pod uwagę aborcję 
chorego dziecka. Należałoby pomóc matce ustalić przyczynę takich myśli, 
źródło lęku. Warto przedstawić w realistyczny sposób prawdopodobne 
losy dziecka, jego wygląd, późniejsze życie z nim, przedstawić opcję uro-
dzenia i ewentualnego oddania do adopcji. Pojawia się czasem problem 
opieki nad chorym dzieckiem w przyszłości, po śmierci rodziców, opinia 
rodzeństwa na temat ich przyszłej opieki nad chorym bratem lub siostrą.

b. Poród martwego dziecka

Po 22 tygodniu ciąży może dojść do śmierci wewnątrzmacicznej dziecka. 
Dziecko może urodzić się martwe w następstwie zgonu podczas ciąży lub 
porodu. Nie ma wówczas trudności z ustaleniem płci biologicznej dziecka, 
a więc również nie powinno być przeszkód z uzyskaniem dokumentów 
niezbędnych do pochówku. Zasady postępowania podczas porodu mogą 
się różnić w zależności od zaawansowania ciąży, ale tak samo obowią-
zuje szacunek dla ciała dziecka oraz sposób komunikowania się z matką 
i rodziną minimalizujący stres, zapewniający psychologiczne i duchowe 
wsparcie.

Jak ukończyć ciąże, kiedy donoszone dziecko obumarło w macicy matki? 
Kwestia ta powinna zostać omówiona z matką. Paść powinno pytanie jaka 
droga porodu, naturalna, czy ciecie cesarskie będzie dla matki mniej stre-
sogenna. Można stosować leki przeciwbólowe w większych dawkach niż 
podczas porodu żywego dziecka. Świadomość, że po porodzie drogami 
natury nie następuje płacz dziecka czy przystawienie do piersi jest zwykle 
bardzo trudna do zniesienia. Trzeba zapytać, czy matka po porodzie mar-
twego dziecka chce je zobaczyć, przytulić. Po urodzeniu martwe dziecko 
powinien obejrzeć lekarz neonatolog i wpisać do dokumentacji medycznej 
wynik badania. Podczas porodu powinna być obecna osoba towarzysząca, 
która pomoże jej podjąć odpowiednią decyzję. Matkę trzeba uprzedzić, 
że może zmienić zdanie w każdym momencie i nikt nie będzie pytał dla-
czego, nie będzie się niecierpliwić.
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c. Poronienie żywego dziecka

O mającym nastąpić urodzeniu dziecka na granicy możliwości przeżycia 
powinien być zawiadomiony neonatolog. Po urodzeniu lekarz w porozu-
mieniu z rodzicami podejmuje decyzję o zastosowaniu lub odstąpieniu 
od wykonywania procedur służących podtrzymaniu życia dziecka. Trze-
ba unikać uporczywej terapii nie mającej szans powodzenia. Dziecko 
niezdolne do życia poza ciałem matki, ale żywo urodzone powinno być 
ogrzane, zamiast, jak to się zdarza, oczekiwać na śmierć w metalowym 
zimnym naczyniu. Rodzice mogą być obecni przy jego śmierci, mogą 
je ochrzcić. Na prośbę rodziców może to zrobić ktoś z personelu medycz-
nego. W oddziale powinna być opracowana i dostępna procedura chrztu 
dziecka. Powinno być miejsce przeznaczone dla rodziców, ewentualnie 
rodzeństwa, towarzyszących dziecku w momencie jego śmierci.

Dziecko po śmierci powinno być zbadane przez pediatrę a wynik badania 
wpisany do historii choroby. Trzeba dokonać toalety dziecka, oznakować 
poprzez założenie na obydwie rączki dziecka identyfikatorów. Dziecko 
zawija się szczelnie w dwie serwety i umieszcza na nich identyfikator, 
na którym wpisuje się imię i nazwisko matki, datę urodzenia i płeć oraz 
informację o woli rodziców dotyczącej pochówku. Niezwłocznie po zgonie 
dziecko umieszcza się w miejscu możliwie chłodnym i zabezpiecza przez 
możliwością uszkodzenia (2).

d. Poronienie martwego dziecka

Ważna jest odpowiednia organizacja pracy oddziału. Matka roniąca dziec-
ko powinna przebywać w oddziale ginekologicznym, nie położniczym, nie 
powinna być umieszczona na jednej sali czy spotykać na korytarzu matek 
w ciąży lub będących w połogu, karmiących swoje dzieci.

Należy ustalić z nią wszystkie szczegóły hospitalizacji, wysłuchać życzeń 
i w miarę możliwości je realizować, informować o wszystkich czynno-
ściach, które mają być wykonywane i uzyskać na nie zgodę. Pacjentka 
powinna otrzymać leki zmniejszające odczuwanie bólu, jeśli o nie poprosi. 
Badania powinny być przeprowadzane w intymnej atmosferze. Procedury 
biurowe powinny być ograniczone do niezbędnego minimum (1, 3, 6).

Jeżeli doszło do całkowitego samoistnego opróżnienia jamy z tkanek 
zarodka i trofoblastu nie ma potrzeby wykonywać zabiegu wyłyżeczko-
wania jamy macicy. Jeżeli ma być wykonany, wówczas należy zapewnić 
matce intymne i bezpieczne warunki. Powinno być dostępne wydzielone, 
osłonięte miejsce do rozebrania się, sam fotel powinien być oddzielony 
parawanem. Narzędzia leżące na stoliku zabiegowym można odsłonić 
dopiero w ostatniej chwili. Zabieg wykonuje się w znieczuleniu ogólnym. 
Nie ma żadnego uzasadnienia dla zakazu obecności męża lub partnera 
podczas całego zabiegu. Przywiązywanie nóg pacjentki do fotela nie 
powinno być stosowane (2).

W wyniku poronienia najczęściej rodzi się martwe dziecko. Należy 
je wyodrębnić spośród zwykle poronionych jednocześnie tkanek trofo-
blastu czy łożyska i umyć wacikiem. Jeżeli taka jest wola matki należy 
po urodzeniu dziecka położyć je na brzuchu matki, rodzice mogą je wziąć 
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do ręki. Zakładamy na brzuszek identyfikator. Rodzice mogą je dotknąć 
czy wziąć do dłoni. Zawijamy je następnie w chustę chirurgiczną, oznako-
wujemy i przenosimy do chłodni (2).

Istnieje zalecenie w niektórych szpitalach, by tkanki płodu, trofoblastu, 
łożyska, które wydostały się na zewnętrz podczas poronienia i podczas 
następującego po nim wyłyżeczkowania macicy przekazać po utrwale-
niu do badania histopatologicznego w celu potwierdzenia ciąży, wykrycia 
przyczyny poronienia i ciążowej choroby trofoblastycznej. Nie ma uzasad-
nienia dla rutynowej kontroli kariotypu kosmówki z poronienia po jedno-
razowym poronieniu samoistnym. Nie ma również potrzeby przekazywać 
do badania histopatologicznego wszystkie uzyskane z macicy matki tkan-
ki w przypadkach, kiedy rodzice zamierzają pochować dziecko i chcą mieć 
wykonane badanie genetyczne w celu określenia płci dziecka potrzebnej 
do uzyskania dokumentów potrzebnych do pochówku dziecka. Do oceny 
histopatologicznej i do oceny genetycznej wystarczy przekazanie do pra-
cowni części tkanek trofoblastu lub w późniejszej ciąży – łożyska.

Zdarza się, że dziecko jest wydobywane na zewnętrz przy pomocy proce-
dury wyłyżeczkowania macicy. Trzeba wówczas dołożyć starań by ciało 
dziecka zidentyfikować. Pochówek dziecka jest możliwy również wtedy, 
kiedy ciało dziecka nie jest kompletne. Nie zawsze udaje się z tych tka-
nek wyodrębnić ciało dziecka, w przypadkach pustego jaja płodowego 
mogło nie być zarodka od początku lub ulega on częściowej lub całkowitej 
resorpcji zaraz po zapłodnieniu.

Można też przekazywać do Pracowni Histopatologii poronione tkan-
ki zawierających też ciało dziecka wraz z informacją, że rodzice chcą 
je pochować. Wówczas w Pracowni pobiera się fragmenty tkanek potrzeb-
nych do oceny a resztę, wraz z ciałem dziecka odsyła do oddziału gine-
kologii (2). Przez cały okres pobytu matki w szpitalu należy umożliwić 
możliwość obecności osoby towarzyszącej.

Jeżeli doszło do całkowitego poronienia lub martwego urodzenia poza 
szpitalem, wówczas konieczny jest natychmiastowy przyjazd matki 
do szpitala i zabranie ze sobą poronionych tkanek w celu wykonania 
badań. Praktycznym rozwiązaniem jest umieszczenie ich w dostępnym 
w każdej aptece pojemniku na mocz. W takiej sytuacji podmiot leczniczy, 
do którego została przyjęta kobieta z dzieckiem bezpośrednio po uro-
dzeniu poza zakładem opieki zdrowotnej wystawia kartę martwego uro-
dzenia, jeżeli znana jest płeć dziecka. Do zgłoszenia urodzenia dziecka 
są zobowiązani wówczas ojciec dziecka albo matka, jeśli stan zdrowia 
na to pozwala albo inna osoba obecna przy urodzeniu, lekarz albo położna 
(Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, Dz. U. 
z 2004 r. Nr 161, poz. 1688).

W przypadku ciąży pozamacicznej, zwłaszcza kiedy rodzice widzieli 
na ekranie ultrasonografu bijące serce dziecka należy zapewnić na ich 
prośbę możliwość pogrzebania jego ciała po operacji.
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13. Opieka psychologiczna i duchowa

Obok fachowej pomocy medycznej trzeba zapewnić matce możliwość 
skorzystania z konsultacji psychologa i pomocy duchowej. Ważne jest 
okazywanie na każdym kroku szacunku matce i zmarłemu dziecku (5). 
Doświadczony, dysponujący osobistą wrażliwością lekarz poradzi sobie 
ze wsparciem psychicznym, warto jednak zatrudnić w szpitalu psycholo-
ga. Należy zapewnić jego dostępność również podczas dni wolnych. Kape-
lan szpitala powinien być dostępny pod telefonem. Informacja o miejscu 
i czasie dostępnej konsultacji psychologicznej, pomocy duchowej oraz 
pracownika socjalnego powinna być umieszczona na tablicy ogłoszeń.

Pomoc psychologiczna nie powinna być prowadzona w sposób rutyno-
wy, według jednego schematu, ale być dostosowana swoją formą, treścią 
i czasem trwania do rodzaju problemu, osobowości pacjentki i jej męża. 
Specyficzne problemy będą na przykład dotyczyły matki, która poroniła 
dziecko po wielu latach leczenia niepłodności, lub matki, która poroniła 
swoje kolejne dziecko. Oprócz żalu, rozpaczy po stracie dziecka pojawić się 
może wówczas rezygnacja, brak nadziei na udane macierzyństwo w przy-
szłości. Nawet drobne rzeczy, niedopatrzenia, użyte słowa mogą wówczas 
pacjentkę szczególnie ranić.

14. Przygotowanie pochówku dziecka

Grzebanie osób zmarłych jest obowiązkiem żywych. Ciała zmarłych dzie-
ci powinny być traktowane z szacunkiem i miłością niezależnie od czasu 
jaki upłynął od początku ich życia (5). W żadnym wypadku nie mogą być 
traktowane jak medyczny odpad. Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka mówi, 
że dzieckiem jest istota ludzka od momentu poczęcia. Nadaje to dziecku 
konstytucyjną godność, którą powinno się brać pod uwagę przy realizacji 
jego praw. Obywatelskim obowiązkiem jest pogrzebanie ciała dziecka 
z pełnym szacunkiem dla jego godności, dla zranionej rodzicielskiej miło-
ści. Dla tego obowiązku nie ma znaczenia wiek ciążowy dziecka ani jego 
wielkość. Większość rodziców tracących dziecko w wyniku poronienia lub 
martwego urodzenia pragnie je pochować, jak to się czyni w odniesieniu 
do każdego zmarłego człowieka. Rodzina a zwłaszcza rodzice zmarłego 
dziecka traktują jego grób jako miejsce duchowej łączności z nim, do któ-
rego się przychodzi by opłakiwać pamięć po nim. Miejsce to przypomina 
o godności ludzkiego życia od najwcześniejszych tygodni jego trwania, 
będzie korzystnie oddziaływać na wolę zaakceptowania tego życia 
w przyszłości (5).

Prawo do pochowania ciała dziecka mają rodzice a oprócz nich najbliższa 
rodzina, krewni zstępni i wstępni oraz boczni. Podmiotami uprawnionymi 
do pochówku dzieci martwo urodzonych są też krewni boczni do 4. stop-
nia pokrewieństwa, powinowaci w linii bocznej do 1 stopnia oraz osoby, 
które dobrowolnie się do tego zobowiążą. Takim podmiotem może być 
szpital. (Ustawa z dnia 10 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmar-
łych). Zwłoki dzieci martwo urodzonych mogą być też na wniosek osób 
uprawnionych spopielone przez zakłady opieki zdrowotnej dysponujące 
odpowiednimi urządzeniami do tego celu. Po spopieleniu szczątki rów-
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nież powinny zostać pochowane (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
7 grudnia 2001 roku w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami 
ludzkimi, Dz. U. Nr 153, poz. 1783, z późn. zm.).

Osobie, która pokryła koszty pogrzebu przysługuje zasiłek pogrzebowy 
z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 4000 złotych. Jeżeli szpi-
tal zobowiązuje się do zorganizowania pogrzebu wówczas ta kwota przy-
sługuje szpitalowi. Matce przysługuje 8–tygodniowy urlop macierzyński, 
nie krócej niż przez okres 7 dni od dnia zgonu. Kobiecie, która urodziła 
w okresie ubezpieczenia chorobowego lub w okresie urlopu wychowaw-
czego przysługuje zasiłek macierzyński. W związku ze śmiercią członka 
rodziny rodzicom przysługują inne świadczenia, na przykład 2-dniowy 
urlop okolicznościowy lub odszkodowanie, jeżeli mieli zawarte odpowied-
nie ubezpieczenie. Nie należy się natomiast rodzicom po poronieniu lub 
urodzeniu martwego dziecka jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 
dziecka, tzw. becikowe. Wypłaca się ją dla rodziców lub opiekunów po uro-
dzeniu żywego dziecka.

Mężowi kobiety, która urodziła martwe dziecko może przysługiwać zwol-
nienie w maksymalnym wymiarze 14 dni od wykonywania pracy, jeżeli 
powstaje konieczność osobistego sprawowania nad nią opieki przez męża 
ze względu na jej stan zdrowia fizycznego lub psychicznego.

Pacjentka, która zgłasza się do szpitala z powodu poronienia w toku, stanu 
po poronieniu, z powodu obumarcia dziecka w macicy matki po 22. tygo-
dniu ciąży powinna podczas procedury przyjęcia otrzymać od szpitala 
wyrazy ubolewania i współczucia, informację na piśmie na temat proce-
dur medycznych, jakie będą zastosowane, możliwości pomocy dotyczącej 
pochówku dziecka, dalszej opieki nad matką po poronieniu lub innej utra-
cie dziecka. Informacji takiej oczywiście nie przekazujemy w przypadku 
przyjęcia pacjentki z poronieniem zagrażającym, kiedy dziecko jest żywe. 
Jeżeli dojdzie do zgonu dziecka w macicy lub po urodzeniu przekazujemy 
rodzicom ustną i pisemną informację, dbając o jej właściwą formę.

Część z rodziców będących w stresie wynikającym z nagle pojawiającego 
się powikłania ciąży nie zdaje sobie sprawy z tego, że trzeba będzie pod-
jąć decyzję związaną z pochówkiem dziecka. W odpowiednim momencie, 
kiedy zgon dziecka jest nieunikniony lub już się dokonał taka szczegóło-
wa, rzeczowa informacja powinna być przekazana, koniecznie na piśmie, 
uzupełniona przez ustne wyjaśnienia. Może je przekazać położna, która 
zajmuje się szpitalu organizacją pochówków. Byłoby bardzo niewłaściwe, 
gdyby rodzice dopiero po pewnym czasie dowiedzieli się, że mogli pocho-
wać swoje dziecko, ale tego z niewiedzy nie uczynili. Położna przekazuje 
informacje podczas rozmowy w oddzielnym pomieszczeniu, bez pośpiechu 
czy zniecierpliwienia. Przekazuje się informacje o potrzebnych dokumen-
tach i ich obiegu, o adresie Urzędu Stanu Cywilnego. Potrzebne tam będą 
dowody osobiste, skrócony odpis aktu małżeństwa. Ojciec dziecka nie 
będący mężem może w Urzędzie przeprowadzić tam procedurę uznania 
swojego ojcostwa.
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Rodzicom przedstawia się możliwość organizacji pochówku we własnym 
zakresie lub pozostawienia dziecka w szpitalu, którego administracja 
zajmie się pogrzebem dziecka. Należy poinformować rodziców, że w przy-
padku, kiedy nie będą mogli z jakichś powodów pochować swojego dziec-
ka, szpital zatroszczy się o pochówek dziecka albo zwróci się do Ośrodka 
Pomocy Społecznej według miejsca zamieszkania matki o pochowanie 
dziecka, oraz zawiadomi wcześniej rodziców o miejscu i czasie pochówku. 
Nie należy wzbudzać w rodzicach w przypadku takiej ich decyzji poczucia 
winy, ich rezygnacja z pochowania dziecka we własnym zakresie może 
wynikać z ważnych, nieznanych dla nas powodów. Wola pochówku dziec-
ka martwo urodzonego lub poronionego wyrażona przez rodziców lub 
inne osoby uprawnione powinna być przez szpital wypełniona.

Sprawny przebieg procedur związanych z pochówkiem dziecka można 
zapewnić poprzez nawiązanie przez szpital współpracy z Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej, zarządem cmentarza oraz Urzędem Stanu Cywil-
nego. Szpital może urządzić własny grób na cmentarzu parafialnym dla 
grzebania zmarłych dzieci albo skorzystać ze współpracy miejscowej 
administracji z zarządem cmentarza. W miejscowości, w której jest kilka 
szpitali administracja lub samorząd może zbudować grób na cmentarzu 
komunalnym, z którego będą mogły korzystać wszystkie szpitale.

Szpital, w którym doszło do poronienia, martwego urodzenia lub zgonu 
dziecka po porodzie ma obowiązek wydać kartę martwego urodzenia 
podpisaną przez lekarza lub położną. Nie może być powodem odmowy 
wydania takiego zaświadczenia wiek ciąży. Jednak musi być stwierdzona 
makroskopowo lub mikroskopowo w badaniu histopatologicznym obec-
ność ciała dziecka wśród poronionych tkanek oraz ustalona jego płeć. 
Szpital ma obowiązek zgłosić martwe urodzenie do Urzędu Stanu Cywil-
nego w przeciągu 3 dni, bez względu na wiek ciąży i masę ciała dziecka. 
W przypadku wypełnienia karty martwego urodzenia istnieje obowiązek 
pochówku niezależnie od zaawansowania ciąży.

a. Ustalenie płci

Ważnym elementem procedur poprzedzających pochówek jest ustalenie 
płci dziecka. Wpisuje się ją do karty martwego urodzenia. Płeć określa się 
na podstawie oględzin ciała dziecka poronionego po 15–16 tygodniu, lub 
badań genetycznych przeprowadzonych po poronieniu dziecka podczas 
mniej zaawansowanej ciąży.

W przypadku, kiedy znana jest płeć dziecka określona na podstawie jed-
nej z tych metod, na wniosek osoby uprawnionej do pochówku wydaje 
się kartę martwego urodzenia. Natomiast w przypadku, kiedy na podsta-
wie oględzin nie można określić płci dziecka a rodzice pragną uzyskać 
kartę martwego urodzenia by w Urzędzie Stanu Cywilnego otrzymać akt 
urodzenia dziecka z adnotacją, że urodziło się martwe, można wykonać 
badanie genetyczne materiału tkankowego uzyskanego podczas poro-
nienia. Badanie to obecnie nie jest świadczeniem zdrowotnym, nie jest 
finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, koszty muszą ponosić 
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rodzice. Odpowiednią praktyką byłoby jednak w przyszłości wzięcie 
na siebie przez szpitale przeprowadzenie tych badań i pokrycie jego  
kosztów. Materiał do badania genetycznego powinien być pobrany przez 
lekarza lub położną, umieszczony w jałowym pojemniku i zalany jałową 
solą fizjologiczną. Powinien być dostarczony jak najszybciej do placówki 
wykonującej badania. Nie może być utrwalony w formalinie jak to się robi 
by wykonać badania histopatologiczne. Pacjentka wypełnia i podpisuje 
zgodę na wykonanie badania. Nie jest wymagane skierowanie od leka-
rza. Koszt ponosi pacjentka, a czas oczekiwania na wynik wynosi około 
2 tygodni (7). Płeć dziecka jest możliwa do określenia także w tkankach 
trofoblastu otaczających ciało dziecka, które podczas poronienia lub wyły-
żeczkowania jamy macicy po poronieniu wydobywają się na zewnątrz. 
Jeżeli ciało dziecka jest bardzo małe, ale makroskopowo widoczne, wów-
czas można je przekazać do pochówku a płeć określić na podstawie bada-
nia tkanek trofoblastu, który ma tę samą płeć genetyczną jak dziecko.

Na podstawie wyniku badania genetycznego szpital wystawia kartę 
martwego urodzenia z wpisaną adnotacją o płci dziecka. Dziecko trzeba 
zarejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego w ciągu trzech dni od momen-
tu otrzymania tego wyniku. Urząd Stanu Cywilnego, właściwy ze wzglę-
du na miejsce urodzenia dziecka sporządza akt urodzenia z adnotacją, 
że dziecko urodziło się martwe.

W przypadku, kiedy płeć dziecka nie jest znana a rodzice nie wykona-
li badania genetycznego w celu jej określenia wówczas nie otrzymają 
ze szpitala karty martwego urodzenia stanowiącego postawę do uzy-
skania aktu urodzenia dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego. Otrzymują 
wówczas ze szpitala kartę zgonu wypełnioną w części przeznaczonej dla 
administracji cmentarza lub zaświadczenie stwierdzające pochodzenie 
zwłok dziecka do celów pochówkowych, a pogrzeb organizują na własny 
koszt. (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w spra-
wie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, Dz. U. z 2007 r., 
Nr 153, poz. 1783). Zaświadczenie stwierdzające pochodzenie zwłok 
dziecka może wystawić lekarz zakładu opieki zdrowotnej, wykonujący 
swój zawód w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej lub grupowej 
praktyki lekarskiej, lekarz pogotowia ratunkowego. Matka nie otrzymuje 
wówczas urlopu macierzyńskiego ani zasiłku.

Jeżeli rodzice nie chcą skorzystać z prawa do pochówku jest on organi-
zowany przez gminę, które pokrywa jego koszty. Obowiązku tego może 
podjąć się szpital, który otrzymuje od gminy zwrot kosztów pochówku. 
Zgodnie z art. 78, ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o eme-
ryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. Dz. U. z 2009 
roku, Nr 153, poz. 1227) zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która 
pokryła koszty pogrzebu. Zasiłek tek przysługuje również pracodawcy, 
domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościo-
ła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły koszty pogrzebu. Zasiłek 
pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu. Warunkiem uzyskania 
zasiłku pogrzebowego jest przedstawienie dowodu pokrycia kosztów 
pogrzebu a nie aktu zgonu.
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15. Pogrzeb dziecka

Pogrzeb musi odbyć się w obecności ciała dziecka. Niewłaściwym jest 
wydanie rodzicom szczątków dziecka. Ciało dziecka jest przekazane 
z oddziału szpitalnego do chłodni, która może znajdować się w zakładzie 
patomorfologii szpitala lub w instytucji pogrzebowej wskazanej przez 
rodzinę. Po przygotowaniu zwłok dziecka i uroczystości pożegnania, ciało 
dziecka będzie pogrzebane. Pracownicy szpitala powinni zadbać o to,  
by wszystkie potrzebne dokumenty były na czas przygotowane i przeka-
zane rodzicom. Wszelka zwłoka w tym zakresie jest niedopuszczalna.

Szpital, w którym znajduje się oddział położniczo-ginekologiczny powi-
nien zorganizować salę pożegnań, w której w ustalonym terminie ciała 
dzieci, których pochowania podjęli się rodzice, są im przekazywane. W sali 
tej rodzice mogą spędzić czas ze swoim zmarłym dzieckiem. Na zapleczu 
sali pożegnań powinna znajdować się chłodnia. Sala powinna znajdować 
się niedaleko tylnego wejścia do szpitala, nie używanego przez pacjentów 
i interesantów, być obszerna, estetycznie urządzona. W szpitalu, w któ-
rym znajduje się kostnica sala pożegnań powinna być oddzielona, ale 
może znajdować się pobliżu. Powinien się w niej znajdować stół z symbo-
lami religijnymi, na którym złożone zostanie ciało dziecka. Ciało dziecka 
powinno w sąsiednim pomieszczeniu, w którym znajduje się chłodnia 
przed przeniesieniem ich do sali pożegnań być odpowiednio przygotowa-
ne, umyte, owinięte w pieluszkę. Podajemy rodzicom dziecko owinięte by 
nie czuli chłodu jego ciała (2).

Jeżeli w szpitalu nie ma sali pożegnań, pożegnanie dziecka można zorga-
nizować w indywidualnej sali w oddziale, w której przebywa pacjentka 
lub, wyjątkowo, w wydzielonej parawanem części sali wieloosobowej (7).

W zależności od życzenia rodziców zniekształcone dziecko można ubrać 
w przyniesione przez rodziców ubranko lub przykryć w taki sposób, by 
wady i zniekształcenia nie były widoczne. Jeżeli żegnane jest dziecko małe 
można je podać na dłoń matki. Należy uprzedzić, że dziecko może odbiegać 
swoim wyglądem od oczekiwań rodziców. Każde dziecko można rodzicom 
pokazać, nawet uszkodzone czy zniekształcone. Dziecku z bezmózgowiem 
należy założyć na główkę czapeczkę wypełnioną np. ligniną. Dzieci poro-
nione we wczesnej ciąży mogą być przekazywane rodzicom do pożegna-
nia zamknięte w pudełku lub w marmurowej urnie wraz z tkankami jaja 
płodowego (2).

W uroczystości pożegnania powinna brać udział osoba z personelu szpitala 
(pielęgniarka społeczna), ewentualnie kapelan szpitala. Nie ma powodu, 
aby zabraniać obecności rodzeństwa dziecka lub krewnych. Należy zapew-
nić odpowiednią ilość czasu na pożegnanie się z dzieckiem.

Po uroczystości pożegnania ciało dziecka zostaje zamknięte w trumnie 
i przekazane pracownikom przedsiębiorstwa pogrzebowego. Do trumny 
lub urny można włożyć przedmioty kultu religijnego, zabawki. Ciała dzieci 
mogą być przewożone na cmentarz wyłącznie przy pomocy przeznaczo-
nego do tych celów środka transportu.



ZAŁĄCZNIKI

88

Sala pożegnań jest również używana również w celu przygotowania 
do pochówku ciał dzieci, których pochowania podjął się szpital. O uro-
czystości pożegnania należy wcześniej powiadomić rodziców dzieci.  
Biorą w niej udział pracownicy szpitala (pielęgniarka społeczna, kapelan) 
i zaproszone rodziny dzieci. Po uroczystości ciała dzieci zostają odpo-
wiednim transportem przewiezione na cmentarz. Po ceremonii religijnej 
zostają złożone w grobowcu, najlepiej w obecności przedstawiciela dyrek-
cji szpitala. Jeżeli przewiduje się kremację ciał dzieci przed pogrzebem 
wówczas przebieg uroczystości pogrzebowych musi być odpowiednio 
zmodyfikowany.

Jak już wyżej wspomniano, rodzice ani żadna osoba z rodziny dziecka nie 
są czasem zainteresowani jego pochowaniem po poronieniu lub martwym 
urodzeniu. Doświadczenie uczy, że dotyczy to około 25% poronień i mar-
twych urodzeń. Obowiązek pochówku spada na gminę, odpowiednią dla 
miejsca zgonu dziecka. Wówczas szpital lub inna instytucja mogą wziąć 
na siebie zorganizowanie pochówku na koszt gminy przy pomocy Ośrod-
ka Pomocy Społecznej właściwego według miejsca zamieszkania matki . 
Należy o tym rodziców poinformować. Zwłoki dzieci mogą być przekazy-
wane do badań naukowych za zgodą dyrektora szpitala oraz władz admi-
nistracyjnych (starosty powiatu).

Dziecko może być pochowane w indywidualnym grobie, grobie rodzinnym 
lub w grobie zbiorowym specjalnie przygotowanym, na przykład przez 
szpital lub miejscowy samorząd. Na wielu cmentarzach w Polsce z inicja-
tywy parafii, diecezji, władz samorządowych, szpitali, rodziców powstają 
miejsca zbiorowego pochówku dzieci martwo urodzonych i poronionych 
– grobowce przygotowane dla ciał dzieci, które nie zostały zabrane ze szpi-
tala przez rodziców do indywidualnego pochówku. Pochówki zbiorowe 
dzieci martwo urodzonych w szpitalu mogą być organizowane co pewien 
czas przez szpital lub jednostkę samorządu terytorialnego. Rodzice dzieci 
powinni być uprzednio poinformowani o czasie i miejscu pochówku. Opra-
wa religijna uroczystości powinna być uzgodniona z rodzicami.

Jeżeli rodzice chcą, by indywidualny pogrzeb miał charakter religijny 
zgłaszają się wówczas do kancelarii parafialnej z odpisem aktu urodzenia 
wydanym przez Urząd Stanu Cywilnego lub z zaświadczeniem wydanym 
przez lekarza do celów pochówku (5).

Prawo kanoniczne rozróżnia pogrzeb dziecka, które zostało ochrzczone 
i dziecka nieochrzczonego. Ordynariusz miejsca może pozwolić na pogrzeb 
kościelny dzieci, których rodzice mieli zamiar je ochrzcić a jednak zmarły 
przed chrztem. Jest to norma ogólna dla całego Kościoła. W Polsce Kon-
ferencja Episkopatu Polski pozwoliła na katolicki pogrzeb dzieci, które 
zmarły przed chrztem, jeżeli rodzice pragnęli je ochrzcić. Możliwy jest 
zatem pogrzeb dziecka, które rodzice stracili na skutek poronienia, nawet 
na bardzo wczesnym etapie ciąży. Kościół nie traktuje pochowania dzie-
ci poronionych jako obowiązku religijnego i zgadza się na to, aby dzieci 
te mogły być pochowane bez religijnego obrzędu, ale w sposób godny 
osoby ludzkiej (5).
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Pogrzeb jest istotną częścią pożegnania dzieci, pozwala rodzicom lepiej 
przeżyć czas żałoby. Świadomość, że poronione dzieci zostały w sposób 
godny pochowane sprzyja wytworzeniu wśród personelu szpitala odpo-
wiedniego podejścia do medycznych procedur związanych z poronieniem 
i urodzeniem martwego dziecka, podkreślenia szacunku dla jego jako 
osoby, jego ciała i dla bólu rodziców.

Pewne problemy może stwarzać prośba rodziców o pogrzebanie dziecka, 
które zostało poddane aborcji w szpitalu. Należy do tej prośby podejść 
życzliwie i zrealizować wszystkie potrzebny procedury tak, jak wobec 
ciała dziecka, które zmarło w sposób naturalny, z troską o jego godność.

16. Opieka nad rodziną po stracie dziecka

Należy objąć opieką i wsparciem psychologicznym nie tylko rodziców 
po stracie dziecka, ale całą rodzinę. Matka i ojciec mogą inaczej przeżywać 
stratę dziecka, mężczyźni częściej zamykają się w sobie , uciekają w pracę, 
reagują złością. Szczera rozmowa bez obwiniania się, wzajemne wsparcie 
może pomóc w utrzymaniu dobrych relacji a nawet je wzmocnić. Czasem 
potrzebna jest pomoc psychologa. Dzieci lepiej poinformować o tym, 
co się stało we właściwy sposób. Przykład rodziców jak sobie dawać radę 
z bólem i żałobą będzie dla nich cennym doświadczeniem. Dzieci czę-
sto radzą sobie z problem śmierci lepiej niż dorośli, pamięć o zmarłym 
rodzeństwie będzie trwałym elementem ich życia. Dziadkowie powinni 
wspominać zmarłego wnuka. Grób dziecka będzie świadczył o jego istnie-
niu, będzie miejscem na spotkania z nim.

Należy poinformować rodziców opuszczających szpital po stracie dziecka 
o istnieniu organizacji pozarządowych, które pomogą im w przeżyciu żało-
by, uzyskaniu pomocy psychologicznej w miejscu zamieszkania. Informacja 
o takich możliwościach powinna znajdować się na tablicy ogłoszeń szpitala. 
Organizacje te działają w kierunku wzrostu świadomości społecznej o isto-
cie problemu straty dziecka w wyniku poronienia i martwego urodzenia, 
przekazują informacje na temat form pomocy psychologicznej, ich przedsta-
wiciele mogą uczestniczyć w szkoleniach personelu medycznego.

Informacja o stracie dziecka powinna być przekazana przez szpital 
do pielęgniarki środowiskowej w miejscu zamieszkania rodzicow. Do jej 
obowiązków należeć powinny odwiedziny rodziców, ocena stanu zdro-
wia matki zmarłego dziecka, diagnoza problemów psychologicznych oraz 
udzielenie pomocy medycznej i psychologicznego wsparcia. Trzeba zapew-
nić możliwość skorzystania ze świadczeń poradni zdrowia psychicznego 
w razie potrzeby.

Dużo zrobiono w położnictwie by szanując podmiotowość matki i dziecka 
zadbać o wypełnienie podczas porodu nie tylko medycznych, ale również 
społecznych, psychologicznych i duchowych potrzeb rodzin. Najwyższy 
czas, aby w pełni dostrzec i wypełnić te potrzeby kiedy rodzina traci 
dziecko we wczesnym okresie ciąży. 
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Aneks 1

Regulacje prawne (7)

Stan na dzień 15 lipca 2015 r.

1. Prawa pacjenta: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2012,159, z późn. zm.).

2. Urlop macierzyński: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. i Kodeks Pracy 
(Dz.U.2014.1502, z późn. zm.).

3. Świadczenia z tytułu zasiłku macierzyńskiego: Ustawa z dnia 
25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecz-
nego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 2014,159 j.t).

4. Zasiłek pogrzebowy: Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach 
i rentach z Fund uszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2015.748j.t.).

5. Warunki pochówku: Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 o cmentarzach 
i chowaniu zmarłych (Dz.U. 2011.118.687, z późn. zm.).

6. Dokumentacja medyczna oraz wydanie dokumentów związanych 
z poronieniem i urodzeniem martwego dziecka: Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 w sprawie rodzajów 
i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobów jej przetwarzania 
(Dz.U.2014.177, z późn.zm.).

7. Sekcja zwłok dziecka martwo urodzonego: Ustawa z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2015.618, z późn. zm.).

8. Obowiązek zgłoszenia przez lekarza lub położną urodzenia dziecka 
(żywego lub martwego): Ustawa z dnia 28 listopada 2014 prawo 
o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2014.1741 z późn. zm.).

9. Wzory karty urodzenia i karty martwego dziecka: Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów karty 
urodzenia i karty martwego dziecka (Dz.U.2015.171).

10. Wzór karty zgonu: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11.02. 
2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz.U.2015.231).

11. Nowy wzór karty zgonu: komunikat uzupełniający Ministerstwa 
Zdrowia http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/nowy-wzor-karty-ago-
nu-komunikat-uzupelniaiacy.

12. Dokumenty niezbędne do otrzymania zasiłku macierzyńskiego:  
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 
2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę 
przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie 
choroby i macierzyństwa (Dz.U.2014.1594j.t).

13. Dokumenty niezbędne do otrzymania zasiłku pogrzebowego: Rozpo-
rządzenie ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 11 października 
2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe  
(Dz. U. z 2011 Nr 237, poz. 1412).

14. Pismo z Ministerstwa Zdrowia do wojewodów z dnia 5 lutego 2015  r. 
OKP – RM.450.5.2.2015 dotyczące dokumentacji potwierdzającej  
urodzenie żywego lub martwego dziecka.
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Aneks II

Organizacja pochówku (5)

1. Pochówek dziecka w sytuacji, kiedy stwierdzono płeć dziecka
a.  Szpital:

−	 uzyskanie karty martwego urodzenia,
−	 uzyskanie karty zgonu w trzech częściach , przeznaczonych do reje-

stracji zgonu, statystyki publicznej i dla administracji cmentarza,
−	 przekazanie karty martwego urodzenia do Urzędu Stanu Cywilnego 

w ciągu jednego dnia od daty jej sporządzenia.
b. Urząd Stanu Cywilnego:

−	 dokonanie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka w formie pro-
tokołu w terminie trzech dni od dnia sporządzenia karty martwego 
urodzenia,

−	 sporządzenie aktu urodzenia dziecka z adnotacją „dziecko martwo 
urodzone” na podstawie protokołu zgłoszenia i karty martwego 
urodzenia,

−	 uzyskanie potwierdzenia rejestracji martwego urodzenia na karcie 
zgonu w części przeznaczonej dla administracji szpitala (nie jest 
wymagane).

c. Wybór firmy pogrzebowej
d. Przygotowanie ciała dziecka do pogrzebu
e. Uroczystość pożegnania
f. Odebranie ciała dziecka ze szpitala przez firmę pogrzebową
g. Administracja cmentarza:

−	 przedstawienie aktu urodzenia dziecka i karty zgonu – części 
przeznaczonej dla administracji cmentarza,

−	 ustalenie daty pogrzebu i miejsca pochowania zwłok.
h. Kancelaria kościoła parafialnego:

−	 przedstawienie aktu urodzenia dziecka,
−	 ustalenie daty i formy pogrzebu.

i. Pogrzeb dziecka
j. Złożenie wniosków w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych o wypłatę 

zasiłku pogrzebowego i macierzyńskiego.
k. Złożenie wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego w zakładzie 

pracy matki.
2. Pochówek dziecka w sytuacji, kiedy nie stwierdzono płci dziecka
a. Szpital:

−	 złożenie wniosku o wydanie karty zgonu w części przeznaczonej dla 
administracji cmentarza (szpital nie jest zobowiązany do wydania karty),

−	 uzyskanie karty zgonu.
b. Wybór firmy pogrzebowej
c. Przygotowanie ciała dziecka do pogrzebu
d. Uroczystość pożegnania
e. Odebranie ciała dziecka ze szpitala przez firmę pogrzebową
f. Kancelaria kościoła parafialnego: 

−	 przedstawienie karty zgonu dziecka, 
−	 ustalenie daty i formy pogrzebu.

g. Administracja cmentarza:
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−	 przedstawienie karty zgonu dziecka,
−	 ustalenie daty pogrzebu i miejsca pochówku.

h. Pogrzeb dziecka 
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Aneks III

Informacja dla Rodziców

Szanowni Państwo,

Prosimy o przyjęcie wyrazów szczerego współczucia z powodu straty 
dziecka. Dołożymy wszelkich starań, by związane z tym procedury orga-
nizacyjne i medyczne zostały sprawnie przeprowadzone i nie stały się  
dla Państwa dodatkowym źródłem stresu.

W związku z tym informujemy, że

1. Mąż (partner) może być obecny przez cały czas pobytu matki w szpitalu.
2. Do Państwa dyspozycji jest personel medyczny szpitala, psycholog 

i kapłan.
3. Potrzebę spotkania z psychologiem lub osobą duchowną prosimy 

zgłaszać do pielęgniarki dyżurnej.
4. Po poronieniu lub porodzie martwego dziecka będziecie mieli Pań-

stwo możliwość zobaczenia dziecka, jeżeli wyrazicie takie życzenie.
5. W ciągu trzech dni po urodzeniu dziecka szpital przekaże do Urzędu 

Stanu Cywilnego kartę martwego urodzenia. Na tej podstawie możecie 
Państwo sporządzić w Urzędzie Stanu Cywilnego Akt Urodzenia Dziec-
ka. Urząd mieści się przy ulicy..., pokój nr.... Czynny jest w godzinach....

6. Na podstawie tego dokumentu będziecie Państwo mogli pochować 
dziecko, matka otrzymać urlop macierzyński i zasiłek pogrzebowy.

7. Akt Urodzenia możecie Państwo otrzymać bez względu na wiek 
ciąży, kiedy doszło do utraty dziecka, pod warunkiem stwierdzenia 
badaniem makroskopowym lub histopatologicznym obecności ciała 
dziecka oraz ustalenia jego płci. W przypadku poronienia we wcze-
snej ciąży płeć dziecka można ustalić na podstawie badania genetycz-
nego. Koszty badania pokrywają rodzice.

8. Jeżeli płeć dziecka nie będzie ustalona, będziecie Państwo mieli możli-
wość pochowania dziekana podstawie Karty Zgonu. Nie otrzyma Pani 
wówczas urlopu macierzyńskiego.

9. W przypadku pozostawienia dziecka do pochówku przez Szpital Akt 
Urodzenia sporządzi pracownik szpitala. Będziecie mogli Państwo 
odebrać jego odpis z Urzędu Stanu Cywilnego. Na tej podstawie otrzy-
ma Pani urlop macierzyński, jeśli znana będzie płeć dziecka.

10. Szpital zapewni godny pochówek tym dzieciom, których rodzice nie 
zdecydowali się na zorganizowanie pogrzebu we własnym zakresie. 
Zawiadomimy Państwa o miejscu i czasie pochowku dziecka, jeżeli 
wyrazicie Państwo takie życzenie.

11. Prosimy o zgłoszenie się do szpitala po trzech tygodniach po odbiór 
wyniku badania histopatologicznego.

12. Prosimy o zgłoszenie się po sześciu tygodniach do przychodni przy-
szpitalnej w celu oceny stanu zdrowia oraz konsultacji w związku 
z dalszymi planami prokreacyjnymi.

13. Wszelkich poprzednich informacji udzieli Państwu w razie potrzeby 
p…… (pokój Nr ………..., w godzinach………. )
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14. Polecamy stronę internetową www.poronienie.pl. na której znajdzie-
cie Państwo wiele cennych informacji w dziedziny medycyny, psycho-
logii i prawa.

Z poważaniem

Dyrektor Szpitala

Informację otrzymują rodzice w momencie przyjęcia do szpitala z powodu 
poronienia w toku, stanu po poronieniu, ciąży pozamacicznej oraz obumarcia 
dziecka przed jego urodzeniem. 
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Aneks IV

Oświadczenie Rodzica o woli zajęcia się pochówkiem dziecka

Imię i Nazwisko…………….. Miejscowość i data………………..

Adres…………………………

Nr dowodu osobistego……….. 

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że zajmę się / nie zajmę się pochówkiem 
mojego dziecka urodzonego w dniu ……………w szpitalu ………………

Podpis …………………….
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Aneks V

Oświadczenie o zamiarze odebrania ciała dziecka i jego pochówku

Imię i Nazwisko……………………. Miejscowość i data……………..

Adres…………………………………..

Numer dowodu osobistego………….

Oświadczenie

o zamiarze odebrania ze szpitala ciała dziecka i dokonania pochówku

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że będąc ojcem/matką, babcią, dziad-
kiem,…………… (określić swoją inną relację z dzieckiem) dziecka urodzone-
go w dniu ………….w szpitalu ……………… zobowiązuję się odebrać jego ciało 
ze szpitala w ciągu dni ………….od dnia złożenia niniejszego oświadczenia 
i dokonać jego pochówku.

Podpis ……………..

Potwierdzam odbiór zwłok ze szpitala (imię i nazwisko oraz podpis pra-
cownika szpitala) …………………….

Oświadczam, że w dniu ….odebrałem /am ciało dziecka (imię, nazwisko 
i podpis) …………………………….
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6.6. Ekspertyza – Opieka nad Pacjentkami, które poroniły  
lub urodziły martwe dziecko, opracowana  
przez prof. dr. hab. n. med. Krzysztofa Preisa

Opieka nad kobietami ciężarnymi, które poroniły lub urodziły martwe 
dziecko nie jest jednorodna, wymaga szczególnej troski i czasu oraz będzie 
zależała po części od okresu ciąży, w którym doszło do zdiagnozowania 
jej niekorzystnego biegu, poronienia lub porodu (1,9).

Ciężarne mogą zgłosić się ze skierowaniem od lekarza prowadzącego lub 
bez takiego skierowania, bezpośrednio do Izby Przyjęć (SOR, KOR), gdzie 
pacjentka będzie poddana badaniu lekarskiemu. W przypadku pacjentki 
małoletniej, o ile nie ma bezpośredniego zagrożenia dla pacjentki, badanie 
powinno zostać przeprowadzone w obecności rodzica lub opiekuna praw-
nego (w przypadku konieczności podjęcia działań medycznych, zwłaszcza 
zabiegowych, przy nieobecności rodzica lub opiekuna prawnego, podjęcie 
działania uzasadnia decyzja na piśmie podpisana, o ile to możliwe, przez 
dwóch specjalistów) (9).

Czas potrzebny do oswojenia się z wiadomością o poronieniu lub obumar-
ciu ciąży jest różnie długi i personel medyczny powinien dać pacjentce 
czas niezbędny do zaakceptowania tej szczególnej i, często nieoczekiwanej, 
sytuacji (9).

Jeżeli pacjentka poroniła poza szpitalem, jednostki Służby Zdrowia nie 
mają obowiązku przyjmowania materiału biologicznego przyniesionego 
przez nią z poronienia do jakiegokolwiek badania, gdyż nie ma pewności, 
czy ten materiał rzeczywiście pochodzi od tej osoby, a badania te mają 
skutki finansowe dla jednostki (nierefundowane, gdyż nie jest to świad-
czenie zdrowotne), a ponadto wyniki takich badań mogą w przyszłości 
rodzić skutki prawne (nienależne „orzeczenia o niezdolności do pracy” 
i „urlopy macierzyńskie”, dochodzenie ojcostwa, itp.) (2). 

W przypadku podejrzenia, że dokonane poronienie jest wynikiem czynu 
zabronionego, lekarz ma obowiązek zawiadomić policję lub prokuraturę 
(2, 9).

Jeżeli materiał biologiczny pochodzący z poronienia zostanie uzyskany 
w szpitalu, personel medyczny ma obowiązek zabezpieczyć go w zależno-
ści od tego, czy znajdują się w nim makroskopowo (oglądaniem) szczątki 
płodu, czy też nie. We wczesnej ciąży zwykle nie można rozdzielić materia-
łu biologicznego i wtedy powinien on być przekazany w całości w jednym 
pojemniku do odpowiedniego Zakładu Patomorfologii. Jeżeli w pozyska-
nym materiale można wydzielić płód, to przekazuje się go w osobnym 
pojemniku niż pozostały materiał. Ważne jest odpowiednie oznakowanie 
pojemników z materiałem biologicznym i/lub płodu (o ile jest obecny 
i rozpoznawalny) danymi osobowymi pacjentki oraz czasem jego uzyska-
nia, zabezpieczenie go w dedykowanej do tego celu chłodziarce do czasu 
ekspedycji do Zakładu Patomorfologii w najbliższym możliwym czasie. 
Dostęp do tej chłodziarki musi być kontrolowany (zamknięcie chłodziarki 
lub pomieszczenia na klucz). Sposób transportu materiału biologicznego 
do Zakładu Patomorfologii oraz kolejne potwierdzenia jego przekazywa-
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nia na piśmie, zakłady lecznicze określają w procedurach wewnętrznych. 
Opisane przekazanie materiału biologicznego z ewentualnymi szczątkami 
ludzkimi (płodu) nie jest jednoznaczne ze zleceniem wykonania badania 
autopsyjnego i/lub histopatologicznego popłodu (łożyska, pępowiny 
i błon płodowych) – o takiej konieczności decyduje lekarz. Przekazanie 
zwłok tamże wynika z faktu, że tylko Zakłady Patomorfologii w zakładach 
leczniczych są upoważnione do przechowywania i dalszego postępowa-
nia ze szczątkami ludzkimi (w tym wydawania rodzinie lub zakładom 
pogrzebowym) (2).

Jeżeli pacjentka wyraża wolę: 

−	 pochowania szczątków płodu – lekarz wystawia Kartę Zgonu (część 
II przeznaczona dla administracji cmentarza dotyczącą pochówku),

−	 uzyskania aktu stanu cywilnego – lekarz wystawia Kartę Martwego 
Urodzenia, o ile znana jest płeć dziecka (2). 

Zgodnie z opinią Działu Prawnego Ministerstwa Zdrowia, zakłady opieki 
zdrowotnej nie mają obowiązku wykonywania badań genetycznych w celu 
ustalenia płci płodu, gdyż nie jest to świadczeniem zdrowotnym. Pacjent-
ka może natomiast wykonać takie badanie na własny koszt w wybranym 
przez nią laboratorium publicznym lub prywatnym. Aby tego dokonać, 
na prośbę pacjentki powinien jej zostać udostępniony fragment tkanki 
płodowej (nie można wydać całego płodu) lub łożyskowej pobranej przez 
położną lub lekarza w miarę sterylnie, bezpośrednio po poronieniu lub 
porodzie i zgodnie z wymogami dalszej obróbki laboratoryjnej (zwykle 
umieszczenie fragmentu tkanki w jałowym pojemniku/probówce w 0,9% 
roztworze NaCl). 

Na podstawie wyniku badania genetycznego płci można wtedy wydać 
Kartę martwego urodzenia. W takiej sytuacji nie jest możliwe zachowa-
nie wymaganego 3-dniowego okresu od poronienia/martwego porodu 
do zgłoszenia tego faktu do USC (2, 9).

Po badaniu w Izbie Przyjęć szpitala (SOR, KOR itp.) pacjentka, której 
stan kliniczny nie wymaga hospitalizacji może opuścić zakład leczniczy. 
Pacjentka, która wymaga dalszego postępowania diagnostyczno-leczni-
czego, np. indukcji poronienia/porodu martwego płodu, usunięcia resztek 
po poronieniu (farmakologicznie lub instrumentalnie) albo innego lecze-
nia, zostaje przyjęta w stan oddziału położniczego (2, 9). 

W oddziale położniczym personel powinien uszanować sytuację kobiety 
związaną z negatywnym przebiegiem ciąży oraz jej szczególnym stanem 
psychicznym i możliwym nieadekwatnym rozumieniem zdarzeń. Ważny 
jest spokojny i rzeczowy sposób komunikacji. Położna i lekarz przyjmujący 
pacjentkę w stan oddziału i realizujący wszystkie zalecenia wynikające 
ze „Standardu opieki” powinni wykazać szczególną cierpliwość i znaleźć 
więcej czasu na upewnienie się, czy pacjentka zna sytuację w jakiej się zna-
lazła i jakie będą jej proponowane dalej procedury medyczne? (1, 2, 3, 9). 

Pacjentka ma prawo uzyskać pełną informację o jej sytuacji klinicznej, 
planowanym postępowaniu z materiałem z poronienia (ew. z płodem), 
zostać poinformowana o przysługujących jej prawach dotyczących 
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pochówku, aktach stanu cywilnego, zasiłkach i urlopach macierzyńskich.  
Rekomenduje się stworzyć ulotkę zawierającą w/w informacje wraz 
z aktualnymi lokalnie adresami i numerami telefonów, z których pacjent-
ka może skorzystać i aby mogła do nich wrócić nawet po wypisie, gdy 
je zapomni. Pacjentka powinna uzyskać poradę psychologa klinicznego, 
jeżeli wyrazi na to zgodę i/lub osoby duchownej jej wyznania, o ile sobie 
tego życzy. Porada taka może zostać udzielona na prośbę rodziny lub 
na sugestię personelu, ale tylko za zgodą pacjentki (1, 2, 9).

W przypadku istnienia płodu z poronienia albo po porodzie martwego 
płodu, pacjentka powinna mieć możliwość pożegnania się ze swoim 
dzieckiem w zacisznym, wydzielonym pomieszczeniu. Obecność osób jej 
bliskich jest wskazana, w zależności od jej decyzji (1, 2, 9). 

Pacjentka ma prawo prosić o ochrzczenie dziecka niezwłocznie po poro-
dzie przez osobę z personelu („in articulo morti”) bez udziału osoby 
duchownej (5, 9).

Zalecana jest współpraca oddziału położniczego z organizacjami, fun-
dacjami itp., które nieodpłatnie wyposażają oddział w tzw. ”pamiątki 
po dziecku”. Są to różnej wielkości beciki (rożki) uszyte z miękkich 
tkanin w kolorach i wzorach dziecinnych, kocyki przyjemne w dotyku, 
czapeczki w różnych rozmiarach, kokardki, kwiatki, maskotki, ubranka, 
sukienki itp. Niektóre z „pamiątek” towarzyszą płodowi w pochówku, 
a niektóre są zabierane przez pacjentkę do domu. Dodatkowo, rozwija się 
zwyczaj wykonywania odcisku stóp na papierze lub w masie plastycz-
nej (6). W Polsce, jak również innych krajach Unii Europejskiej tworzą 
się stowarzyszenia, fundacje, które oferują wsparcie psychologiczne 
i towarzyskie pacjentkom po stratach oraz również wprowadzają coraz 
więcej „pamiątek po dziecku” (po ang. keepsakes). W Wielkiej Brytanii 
wskazuje się na przede wszystkim na organizowanie sesji zdjęciowych 
w szpitalu lub w domu pogrzebowym, upamiętnienie imienia na cmenta-
rzach, zwykle na wydzielonych do tego celu tablicach. Natomiast w domu, 
pacjentki zbierają przyniesione ze szpitala wspomniane „pamiątki” wraz 
ze zdjęciami, otrzymanymi kartkami, listami i wierszykami. Wymienione 
stowarzyszenia organizują czasem okresowe spotkania rodziców, które 
doświadczyły straty swojego dziecka w poronieniu lub obumarłej ciąży, 
zwykle 1–2 razy w roku (4). We Francji zwraca się uwagę przede wszyst-
kim na zdjęcia dziecka, również na tworzenie albumów zdjęć z rodziną i/
lub oznakami religijnymi (fr. les souvenirs de qualité) będące ważnymi 
śladami po dziecku (les traces utiles), (5). Z kolei w Niemczech wskazuje 
się również na dużą wartość pamiątek po dziecku i stosuje się, podobnie 
jak w Polsce, małej wielkości beciki wraz z minikocykami odpowiednimi 
do wielkości zmarłego dziecka oraz maskotkami i odciskami stóp, choć 
głównie wskazuje się na konieczność „przepracowania żałoby” i „dosto-
sowania emocjonalnego” (gefühlsmäßige Anpassung) pacjentki. Podobnie 
jak we Francji, wskazuje się na wartość wykonywania zdjęć pamiątko-
wych ze zmarłym dzieckiem. Ciekawą propozycją jest posadzenie drzewa 
lub innych roślin na pamiątkę zmarłego dziecka (7). Opisane zwyczaje 
i możliwości są podobne w wielu krajach UE (4, 5, 6, 7, 9).
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Pacjentka nie powinna przebywać w sali, w której znajdują się inne położ-
nice z noworodkami żywymi, a nawet, w miarę możliwości, w oddaleniu 
od sal położnic z żywymi i karmionymi dziećmi (1, 2). 

Pomoc psychologa klinicznego ma na celu przede wszystkim ułatwienie 
kobiecie przeżycia „żałoby” po stracie dziecka, zrozumienia własnych 
przemyśleń, uczuć i zachowań, zmierzania do pogodzenia się ze stratą 
i jej akceptację, a dalej, zapobieżenie rozwojowi nieadekwatnych relacji 
z członkami rodziny, gł. z innymi dziećmi oraz objawów depresyjnych, 
a ostatecznie również poważnych zaburzeń psychopatologicznych mogą-
cych skutkować np. myślami samobójczymi (2, 3). 

Pobyt pacjentki w szpitalu powinien zostać ograniczony do niezbędnego 
minimum, co pozwoli na szybsze oddanie pacjentki pod całodobową opie-
kę osób jej bliskich i w jej naturalnym środowisku. Zwykle niezbędny czas 
pobytu nie przekracza 2 dób, a jeżeli pacjentka czuje się na siłach, jest zwykle 
wypisywana w ciągu 24 godzin od poronienia/porodu martwej ciąży (9).

Pacjentka przy wypisie, oprócz uzyskanych w/w informacji o możliwych 
wariantach postępowania ze zwłokami, powinna uzyskać czytelną infor-
mację o terminie i miejscu odbioru wykonanych badań, których wyniki 
zostaną uzyskane później (badanie histopatologiczne popłodu, badanie 
autopsyjne płodu, badania mikrobiologiczne itp.). Informację o koniecz-
ności odbioru wyników badań, które zostaną wykonane już po wypisie 
należy umieścić w Karcie leczenia szpitalnego (9).

W przypadku podejrzenia, że przyczyną obumarcia ciąży był czynnik 
genetyczny lub, jeżeli była to już kolejna (zwykle trzecia) strata ciąży, 
należy skierować kobietę do odpowiedniej Poradni Genetycznej. Podob-
ne skierowanie należy wydać pacjentce, gdy przeprowadzono indukcję 
poronienia z przyczyn uznanych prawnie zgodnie z Ustawą z 1993 roku, 
aby mogła ona uzyskać tamże informacje co do możliwości posiadania 
zdrowego dziecka w przyszłości lub zostać poddana razem z partnerem 
dalszym, niezbędnym badaniom genetycznym (9).

W przypadku, gdy wywiad lekarski lub wyniki badań sugerują przyczynę 
immunologiczną, hematologiczną lub endokrynologiczną utraty ciąży, nale-
ży rozważyć skierowanie kobiety do odpowiedniej poradni (Hematologicz-
nej, Endokrynologicznej, Chorób Tkanki Łącznej). Adnotacja o konieczności 
wymienionych konsultacji powinna się znaleźć w treści Karty Informacyjnej 
z pobytu szpitalnego, gdyż pacjentka zwykle prezentuje wypis swojemu 
„lekarzowi prowadzącemu” ambulatoryjnie i wspomoże on go w planowa-
niu dalszej opieki i postępowania diagnostycznego (9).

W ciążach utraconych w tygodniach bardziej zaawansowanych niezbęd-
ne jest zahamowanie laktacji i wypisanie stosownych leków do domu. 
Pacjentka powinna zostać uprzedzona, że leki te mogą powodować złe 
samopoczucie w trakcie ich stosowania. 

W sytuacjach wyjątkowych może być konieczne poinformowanie o niefar-
makologicznych sposobach wspomagania ograniczenia laktacji. Można też 
zaproponować w trakcie pobytu szpitalnego poradę laktacyjną udzieloną 
przez tzw. „położną laktacyjną” (1, 9).
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Jeżeli istnieje podejrzenie hematologicznej (koagulologicznej) przyczyny 
utraty ciąży lub wywiad medyczny jest podejrzany w zakresie koagulo-
logicznym (np., przebycie Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej), należy 
zalecić przyjmowanie heparyn drobnocząsteczkowych przez okres min. 
14 dni po zakończeniu ciąży. Dokładne dawki i okresy przyjmowania 
heparyn określają zmieniające się w czasie, w zależności od postępu 
w badaniach naukowych, Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Gineko-
logów i Położników (9).

Pacjentka, w zależności od kwalifikacji medycznej (wczesne poronienie 
lub poród) uzyskuje „orzeczenie o niezdolności do pracy” lub skrócony 
„urlop macierzyński” (56 dni) – czas trwania zwolnienia należy w spo-
sób elastyczny uzgodnić z pacjentką, gdyż niektóre osoby wolą szybki 
powrót do pracy zamiast rozpamiętywania przebytego nieszczęścia 
w domu. Natomiast, nawet intensywna praca nie zlikwiduje konieczności  
tzw. „przepracowania żałoby” – długość tego okresu jest bardzo indywi-
dualna i warto posiłkować się opinią psychologa. Gdy stan zdrowia fizycz-
nego lub psychicznego tego wymaga, można wyjątkowo osobie najbliższej 
udzielić zwolnienia tytułem „opieki nad chorym członkiem rodziny” (8, 9).

Niezależnie od przyczyny poronienia lub porodu ciąży obumarłej, wizyta 
kontrolna ambulatoryjna u lekarza prowadzącego powinna być zalecona 
tak, jak po porodzie, czyli 6-8 tygodni po zakończeniu ciąży. Należy zalecić 
pacjentce przyniesienie na wizytę kontrolną Karty Wypisowej z pobytu 
szpitalnego oraz wszystkich wyników badań, które zostały odebrane 
w terminie późniejszym. Ze względu na zakończenie ciąży odległe od fizjo-
logicznego, należy zwrócić uwagę pacjentki na możliwość wystąpienia 
powikłań, zwłaszcza infekcyjnych w obrębie narządu płciowego i układu 
moczowego i o konieczności natychmiastowej wizyty w przypadku takich 
podejrzeń. Rodzina pacjentki powinna zostać wyczulona na zmiany stanu 
psychicznego wraz z ewentualną koniecznością niezwłocznej konsultacji 
w Poradni Zdrowia Psychicznego (1, 9).

Opracowano w oparciu o:

1. Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 11.09.2018 roku, Dz. U. poz. 1756 w sprawie 
standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej, str. 21, pkt XV, 1–3.

2. Procedura Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku SOP-
-KP-01 z dnia 21.06.2017 r. – Postępowanie z materiałem biologicznym 
po poronieniu lub porodzie.

3. Psychoseksualne konsekwencje straty dziecka w okresie ciąży i porodu 
– Zbigniew Bielan, Anita Machaj, Izabela Stankowska – Seksuologia 
Polska 2010; 8: 1, 41–46.

4. Remembering Your baby – www.sands.org.uk.
5. Morts en maternité: devenir des corps, deuil des familles – Maryse Dumo-

ulin i Anne-Sylvie Valat w książce Études sur la mort – 2001;1:119,77–99.
6. www. fundacjateczowykocyk.pl.
7. Trauer nach einer Fehlgeburt: Was Paaren jetzt hilft – Michaela Brehmam, 

2017 – www.familie.de;
8. Kodeks pracy, art. 180;
9. Doświadczenia i obserwacje własne autora.
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6.7. Stanowisko Ministra do informacji o wynikach kontroli

Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Telefon: (22) 63 49 460
e-mail: kancelaria@mz.gov.pl 
www.gov.pl/zdrowie 

Warszawa, 28 grudnia 2020

NKM.0911.9.2020.5.KCZ

Pani
Małgorzata Motylow
Wiceprezes
Najwyższej Izby Kontroli

Szanowna Pani Prezes,

w odpowiedzi na pismo z dnia 11 grudnia 2020 r. o znaku: LKI.430.003.2020, przy 

którym została przekazana Informacja Najwyższej Izby Kontroli (dalej „NIK”) o wynikach 

kontroli P/20/063 Opieka nad pacjentkami w przypadkach poronień i martwych 
urodzeń, uprzejmie proszę o przyjęcie stanowiska do ww. dokumentu.

1) Problemy z informowaniem pacjentek o formach wsparcia oraz 
przysługujących prawach, str. 12.

Mając na uwadze szczególną sytuację rodzin znajdujących się w wyjątkowo trudnym dla 

nich położeniu (poronienia, urodzenia martwego dziecka, śmierci dziecka po porodzie, 

urodzenia dziecka chorego lub z wadami wrodzonymi) w dniu 6 grudnia 2019 r. Minister 

Zdrowia zwrócił się do wojewodów przypominając o potrzebie szczególnego traktowania 

kobiet, które znalazły się w tej trudnej sytuacji, konieczności otoczenia ich wsparciem 

psychologicznym oraz informowania o przysługujących im prawach. Podkreślił, 

że na szczególną uwagę zasługują wszelkie podejmowane przez szpitale inicjatywy, 

np.: opracowane rekomendacje/wzory dobrych praktyk dla personelu medycznego, 

procedury postępowania, informacje przygotowane specjalnie dla rodziców po stracie 

dziecka, szkolenia personelu medycznego, itp. Wojewodowie zostali również 

zobowiązani do przekazania informacji w zakresie sposobów realizacji przez podmioty 
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lecznicze przepisów, o których mowa w części XV standardu organizacyjnego opieki 

okołoporodowej. W odpowiedzi uzyskano informacje, w których wojewodowie 

podkreślali, jak ważne jest podmiotowe traktowanie kobiet w sytuacjach szczególnych 

oraz kompetencje osób sprawujących tę opiekę, aby była ona profesjonalna oraz pełna 

empatii, szacunku i życzliwości. Wiele podmiotów leczniczych korzysta z opracowanych 

na potrzeby poszczególnych województw rekomendacji dobrych praktyk postępowania 

z pacjentkami w sytuacji niepowodzeń położniczych dla personelu medycznego 

oddziałów położniczo-ginekologicznych, współpracuje z organizacjami pozarządowymi 

udzielającymi wsparcia kobietom w sytuacjach szczególnych, udziela wsparcia 

psychologicznego oraz wyczerpujących informacji dotyczących dalszej pomocy 

psychologicznej oraz przysługujących praw. Podmioty lecznicze współpracują 

z hospicjami perinatalnymi i hospicjami dla dzieci, w celu zapewnienia kompleksowej 

opieki oraz rozdają materiały informacyjne dotyczące postępowania po stracie dziecka 

(poradniki, broszury). Zespoły położnych i lekarzy mające kontakt z rodzicami 

doświadczającymi śmierci noworodka lub narodzin dziecka chorego ustawicznie 

podnoszą swoje kompetencje zawodowe przez uczestnictwo w licznych kursach, 

szkoleniach i konferencjach. Mając na uwadze powyższe, poprawa jakości opieki, 

doskonalenie i wdrażanie dobrych praktyk postępowania w oddziałach położniczo-

ginekologicznych oraz zapewnienie szacunku i godnego postępowania wobec dziecka, 

matki i ich najbliższej rodziny w przypadku poronienia, urodzenia martwego dziecka, 

dziecka niezdolnego do życia lub obarczonego letalnymi schorzeniami, jest przedmiotem 

stałej troski Ministerstwa Zdrowia, konsultantów wojewódzkich w dziedzinach mających 

zastosowanie w opiece okołoporodowej, jak i służb z obszaru ochrony zdrowia 

poszczególnych województw. 

2) Błędy w prowadzeniu dokumentacji medycznej, str. 12.

Odnosząc się do syntezy NIK w sprawie prowadzenia przez podmioty lecznicze, 

dokumentacji medycznej pacjentek, które poroniły, urodziły martwe dziecko lub których 

dziecko zmarło tuz po porodzie, z naruszeniem wymogów określonych w przepisach 

prawnych, uprzejmie informuję, iż – w opinii Ministra Zdrowia – zaobserwowane podczas 

kontroli NIK nieprawidłowości nie wynikają z braku odpowiednich przepisów prawa. 

Zarówno przepisy ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta 

i Rzeczniku Praw Pacjenta1, jak i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 

2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu 

1 Dz. U. z 2020 r. poz. 849.
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jej przetwarzania2 zawierają regulacje wskazujące, iż prowadzeniu dokumentacji 

medycznej musi towarzyszyć należyta staranność. Zgodnie z ww. przepisami wpisu 

w dokumentacji dokonuje się niezwłocznie po udzieleniu świadczenia zdrowotnego, 

z zapewnieniem niezaprzeczalności i integralności danych, a w dokumentacji w postaci 

papierowej w sposób czytelny i w porządku chronologicznym. Wpisy i zmiany wpisów 

opatruje się oznaczeniem osoby ich dokonującej, z podaniem nazwiska i imienia, tytułu 

zawodowego, specjalizacji, numeru prawa wykonywania zawodu oraz podpisem. Strony 

w dokumentacji medycznej są numerowane i stanowią chronologicznie uporządkowaną 

całość.

3) Wniosek nr 1 o zmianę rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 
2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2295, z późn. zm.), poprzez wprowadzenie obowiązku 
zatrudniania również na oddziale ginekologiczno-położniczym o pierwszym 
i drugim poziomie referencyjności psychologa w wymiarze co najmniej 
0,5 etatu, str. 15.

Świadczeniodawcy realizujący umowy w zakresie położnictwo i ginekologia – trzeci 

poziom referencyjny są zobowiązani do spełnienia minimalnego wymogu zapewnienia 

psychologa w wymiarze co najmniej 0,5 etatu. Zapewnienie zwiększonego dostępu 

do świadczeń psychologicznych wyłącznie na III poziomie referencyjnym jest istotne 

z uwagi na fakt, iż zgodnie ze standardem opieki okołoporodowej, ciężarną lub rodzącą 

kieruje się do podmiotu leczniczego wykonującego działalność w zakresie opieki 

okołoporodowej, posiadającego oddział o poziomie referencyjnym zapewniającym 

opiekę perinatalną odpowiednią do jej stanu zdrowia oraz przebiegu ciąży lub porodu, 

przy czym III poziom opieki perinatalnej obejmuje opiekę nad najcięższą patologią, 

w związku z czym zapewnienie jak najlepszego dostępu do świadczeń psychologicznych 

na oddziale, do którego są kierowane kobiety z najcięższą patologią było/jest 

szczególnie istotne.

Niemniej jednak brak wskazania w ww. rozporządzeniu obowiązku zapewnienia 

psychologa na oddziałach położnictwa i ginekologii – I oraz II poziomie referencyjnym, 

nie zwalnia świadczeniodawców z zapewnienia kobietom pomocy psychologicznej 

w sytuacjach takich, jak m.in. poronienie czy urodzenie dziecka martwego. Zaznaczyć 

należy, iż warunkiem wymaganym od świadczeniodawców realizujących umowy 

w zakresie położnictwa i ginekologii (na każdym poziomie referencyjnym) jest 

2 Dz. U. z 2020 r. poz. 666, z późn. zm.
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stosowanie się do standardu opieki okołoporodowej, który – co ważne – wskazuje, 

iż kobiecie należy zapewnić pomoc psychologiczną w sytuacjach szczególnych, takich 

jak: rozpoznanie podczas ciąży ciężkiej choroby lub wady dziecka, poronienie, urodzenie 

dziecka martwego, niezdolnego do życia, chorego lub z wadami wrodzonymi, lub 

w przypadku urodzenia noworodka o bardzo niskiej masie urodzeniowej, skrajnie 

niedojrzałego oraz w innych sytuacjach, gdy stan psychiczny położnicy tego wymaga.

Niezależnie od powyższego, uprzejmie informuję, iż wniosek NIK w zakresie 

dookreślenia w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych 

z zakresu leczenia szpitalnego minimalnego warunku zapewnienia psychologa – 

w wymiarze co najmniej 0,5 etatu, dla oddziałów o profilu położnictwa i ginekologii I oraz 

II poziom referencyjny, analogicznie jak dla położnictwa i ginekologii – III poziom 

referencyjny, zostanie poddany dalszym analizom.

4) Wniosek nr 2 o zmianę rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 
2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz 
sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 666, z późn. zm.), poprzez wprowadzenie 
wzoru oświadczenia dla pacjentek, które poroniły lub urodziły martwe dziecko, 
dokumentującego ich decyzję o skorzystaniu z prawa do pochówku dziecka lub 
rezygnacji z tego prawa oraz obowiązku dołączania tego oświadczenia 
do indywidualnej dokumentacji medycznej, str. 15.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – minister 

właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej 

Rady Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Rady Fizjoterapeutów oraz Krajowej Rady 

Diagnostów Laboratoryjnych, określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje i zakres 

dokumentacji medycznej, sposób jej przetwarzania oraz wzory określonych rodzajów 

dokumentacji medycznej, w szczególności wzór książeczki zdrowia dziecka, 

uwzględniając rodzaje podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, a także 

konieczność zapewnienia realizacji prawa dostępu do dokumentacji medycznej, 

rzetelnego jej prowadzenia, ochrony danych i informacji dotyczących stanu zdrowia 

pacjenta oraz jednolitych wzorów dokumentacji medycznej mającej istotne znaczenie 

dla szybkiego i skutecznego udzielania świadczeń zdrowotnych.

Podkreślam, iż przepisy przywołanego rozporządzania określają rodzaje i zakresy 

dokumentacji medycznej. Co prawda obowiązujące przepisy prawa nie zawierają 

definicji dokumentacji medycznej, niemniej jednak, biorąc pod uwagę brzmienie art. 25 
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ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zgodnie z którym dokumentacja 

medyczna zawiera co najmniej:

1) oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości;

2) oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych ze wskazaniem komórki 

organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych;

3) opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych;

4) datę sporządzenia, 

należy przyjąć, iż jest to dokumentacja zawierająca dane i informacje medyczne 

odnoszące się do stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych  

w podmiocie leczniczym, gromadzone i udostępniane na zasadach określonych 

w ww. ustawie.

Mając zatem powyższe na uwadze, wydaje się, iż umieszczenie przepisach 

ww. rozporządzenia oświadczenia pacjentek o skorzystaniu w przypadku poronienia lub 

martwego urodzenia z prawa do pochówku dziecka lub rezygnacji z tego prawa, 

wykraczałoby poza delegację ustawową rozporządzenia, a tym samym nie znajduje 

uzasadnienia. 

5) Wniosek nr 3 o podjęcie, w ramach sprawowanego ogólnego nadzoru nad 
sprawami pozostającymi w jego właściwości objętymi ustawą z dnia 31 stycznia 
1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1947), 
na podstawie art 21 ust. 2 tej ustawy, działań zapewniających jednolity, zgodny 
z obowiązującymi przepisami, sposób postępowania szpitali ze zwłokami dzieci 
martwo urodzonych i po poronieniu, str. 15.

Wyjaśnić należy, iż ze względu na ogólny charakter ustawy o cmentarzach i chowaniu 

zmarłych, przywołany przepis art. 21 ust. 2 ustawy nie jest przepisem uprawniającym 

do szczególnego ingerowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przepisy dotyczące 

sposobu postępowania ze zwłokami dzieci martwo urodzonych i po poronieniu na terenie 

szpitala.

Ogólne zasady dotyczące postępowania ze zwłokami na terenie szpitala, regulują:

 ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej3 w zakresie przygotowania 

zwłok zmarłego pacjenta,

3 Dz. U. z 2020 r. poz. 295, z późn. zm.



ZAŁĄCZNIKI

108

6

 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą4,

 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu 

postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju 

stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku 

śmierci pacjenta5,

 ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych – w bardzo 

ograniczonym zakresie,

 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania 

ze zwłokami i szczątkami ludzkimi6, wydane na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 

31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych7,

 procedury wewnętrzne podmiotu leczniczego, opracowane na podstawie art. 11 

ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi8, opisujące poszczególne czynności podejmowane na terenie 

szpitala.

Podkreślenia wymaga, że w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdują przede 

wszystkim przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. 

w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej9. Rozdział XV załącznika 

do ww. rozporządzenia jest poświęcony opiece nad kobietą w sytuacjach szczególnych, 

tj. m.in. poronienia czy urodzenia dziecka martwego. Przywołany w rozporządzeniu 

standard organizacyjny obliguje podmiot leczniczy do zapewnienia przygotowania 

personelu szpitala do pracy z rodzicami doświadczającymi śmierci noworodka lub 

narodzin dziecka chorego, celem uwrażliwienia na ich sytuację, udzielenia matce 

wyczerpującej informacji na temat obowiązującego stanu prawnego, w szczególności 

wynikającego z przepisów o aktach stanu cywilnego, zabezpieczenia społecznego 

i prawa pracy, dotyczącego sytuacji, w jakiej się znalazła, jak również o możliwości 

pochówku.

Fakt zdefiniowania w § 2 rozporządzenia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie 

postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi pojęcia zwłok – jako ciała osób 

4 Dz. U. z 2019 r. poz. 595, z późn. zm.
5 Dz. U. poz. 420.
6 Dz. U. Nr 153, poz. 1783, z późn. zm.
7 Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 i Nr 120, poz. 1268.
8 Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.
9 Dz. U. poz. 1756.
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zmarłych i dzieci martwo urodzonych, bez względu na czas trwania ciąży, powoduje, 

że sposób postępowania z dziećmi martwo urodzonymi i po poronieniu powinien być 

analogiczny jak w przypadku innych zwłok. Wobec tego powinno się stosować przepisy 

w zakresie:

 przechowywania zwłok w chłodni – w świetle art. 28 ust. 4 ustawy o działalności 

leczniczej, zwłoki pacjenta mogą być przechowywane w chłodni dłużej niż 72 godziny, 

jeżeli:

1) nie mogą zostać wcześniej odebrane przez osoby lub instytucje uprawnione 

do pochowania zwłok pacjenta;

2) w związku ze zgonem zostało wszczęte dochodzenie albo śledztwo, a prokurator 

nie zezwolił na pochowanie zwłok;

3) przemawiają za tym inne niż wymienione w pkt 1 i 2 ważne przyczyny, za zgodą 

albo na wniosek osoby lub instytucji uprawnionej do pochowania zwłok pacjenta,

 prawa pochowania – katalog osób uprawnionych, o których mowa w art 10 ust. 1 

ww. ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, wymienia najbliższą rodzinę osoby 

zmarłej. Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które się do tego 

dobrowolnie zobowiążą, co stwarza możliwość osobom trzecim organizowania 

pochówków ciał dzieci urodzonych w wyniku poronienia lub martwo urodzonych. 

Można zaliczyć tu szpitale, parafie, fundacje. Zwłoki niepochowane przez podmioty 

wymienione w art. 10 ust. 1 tej ustawy mogą być przekazane do celów dydaktycznych 

i naukowych uczelni medycznej lub innej uczelni prowadzącej działalność 

dydaktyczną i naukową w zakresie nauk medycznych lub federacji podmiotów 

systemu szkolnictwa wyższego i nauki prowadzącej działalność naukową w zakresie 

nauk medycznych (art. 10 ust. 2 ustawy). Zwłoki niepochowane przez podmioty, 

o których mowa w ust. 1 tej ustawy, albo nieprzekazane uczelni lub federacji 

podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, są chowane przez gminę właściwą 

ze względu na miejsce zgonu (art. 10 ust. 3 ustawy),

 dokumentacji medycznej (rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, 

zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania).

Analiza Informacji o wynikach kontroli NIK pozwala na stwierdzenie, że podniesione 

w ww. dokumencie kwestie nie dotyczyły zagadnień natury sanitarno-epidemiologicznej. 

Przy czym należy nadmienić, że ogólny sposób postępowania ze zwłokami dzieci 

martwo urodzonych i po poronieniu znajduje odzwierciedlenie w przepisach prawa, 

niemniej jednak wskazane nieprawidłowości wynikają głównie z braku przestrzegania 
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(respektowania) przez podmioty lecznicze istniejących przepisów prawa wynikających 

z ww. ustawy o działalności leczniczej, rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 

standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej, rozporządzenia Ministra Zdrowia 

w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 

przetwarzania, w tym także procedur wewnętrznych.

Dodatkowo, uprzejmie informuję, że w Głównym Inspektoracie Sanitarnym 

przygotowano projekt nowej ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, który obecnie 

jest przedmiotem prac analitycznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w aspekcie 

cyfryzacji dot. cmentarzy. Celem projektowanej ustawy jest zastąpienie obecnie 

obowiązującej ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, z wyłączeniem spraw 

związanych ze stwierdzaniem zgonu, które będą określone w odrębnej ustawie. Projekt 

ustawy zakłada wskazanie gminy właściwej miejscowo dla miejsca martwego urodzenia 

jako podmiotu obowiązanego do pochowania zwłok dzieci martwo urodzonych, jeżeli 

zwłoki nie zostały w okresie 6 miesięcy od dnia martwego urodzenia pochowane przez 

pozostałą rodzinę osoby zmarłej. Mając na uwadze, iż kwestia odbioru zwłok 

i pochowania jest bardzo specyficzną i wyjątkową sytuacją związaną z nader 

traumatycznym przeżyciem dla rodziców, wydaje się zasadnym, iż okres 6 miesięcy 

umożliwi rodzinie podjęcie decyzji odnośnie do pochowania zwłok dziecka martwo 

urodzonego.

Z wyrazami szacunku
z upoważnienia Ministra Zdrowia

Sławomir Gadomski

Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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6.8. Opinia Prezesa NIK do stanowiska Ministra
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