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I. Dane identyfikacyjne 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku, 37-400 Nisko, 
ul. Tadeusza Kościuszki 11. 
 
Paweł Błasiak, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Nisku2, od dnia 10 czerwca 2019 r. W okresie od dnia 21 września 
2016 r. do dnia 9 czerwca 2019 r. pełniącym obowiązki Dyrektora Zespołu był 
Roman Ryznar. 
 
1. Zgodność z przepisami prawa organizowania udzielania świadczeń opieki 
zdrowotnej w sytuacjach poronień, martwych urodzeń i zgonów dziecka tuż po 
porodzie. 
2. Przestrzeganie obowiązujących uregulowań (w tym standardów) 
dotyczących opieki okołoporodowej w przypadkach poronień, martwych urodzeń lub 
urodzenia dziecka, które umiera wkrótce po porodzie. 
3. Świadczenia zapewniające pacjentkom stosowną pomoc. 
 
Lata 2017-2020 (do dnia zakończenia kontroli), z wykorzystaniem dowodów 
sporządzonych przed tym okresem.  
 
Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3. 
 
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie. 
 
 
Małgorzata Milanowska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LRZ/32/2020 z dnia 6 lutego 2020 r. 
Robert Szwagiel, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli nr LRZ/33/2020 
z dnia 6 lutego 2020 r. 

(akta kontroli str.1-4) 

II. Ocena ogólna kontrolowanej działalności4 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku5 
zabezpieczono niezbędne – wynikające z przepisów prawa – warunki organizacyjne, 
kadrowe i sprzętowe wymagane dla Oddziału posiadającego status pierwszego 
poziomu referencyjnego, udzielającego świadczeń pacjentkom, które poroniły, 
urodziły martwe dziecko lub którym dziecko zmarło krótko po porodzie. 
Jednak zadania Oddziału Ginekologiczno-Położniczego6 nie zostały wpisane do 
regulaminu organizacyjnego Szpitala, czym naruszono przepis art. 24 ust. 1 pkt 7 
w związku z przepisem art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej7. 

                                                      
1 Zwany dalej: „Zespołem” lub „SPZZOZ”. 
2 Zwany dalej: „Dyrektorem Szpitala”. 
3 T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, zwanej dalej: „ustawą o NIK”. 
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
5 Zwanym dalej: „Szpitalem”. Szpital był wyodrębnioną jednostką Zespołu, ze względu na rodzaj wykonywanej 
działalności. 
6 Zwanego dalej: „Oddziałem”. 
7 Dz. U. z 2020 r., poz. 295, ze zm. 
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W okresie objętym kontrolą, stwierdzono 47 przypadków dyżurów lekarzy 
ginekologów i 113 – lekarzy anestezjologów, zatrudnionych na podstawie umów 
cywilnoprawnych trwających nieprzerwanie powyżej 24 godzin. W ocenie NIK 
przedstawiony stan faktyczny – prawnie nieuregulowany, gdyż przepisy prawa 
ograniczające czas pracy lekarzy nie dotyczą tej formy zatrudnienia – może 
powodować, że fizyczne i psychiczne zmęczenie lekarzy będzie stwarzać ryzyko dla 
bezpieczeństwa pacjentów i samych lekarzy. 
Szpital nieterminowo zgłaszał do dyrektora Podkarpackiego Oddziału NFZ zmiany 
w harmonogramie pracy personelu medycznego lub nie zgłaszał ich w ogóle, czym 
naruszył przepis § 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 zdrowotnej8. 
W Szpitalu przestrzegano postanowienia rozporządzenia 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 położniczych9 oraz 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu 
organizacyjnego opieki okołoporodowej10, za wyjątkiem zapewnienia personelowi 
medycznemu wsparcia w radzeniu sobie ze stresem, zapewnienia pomocy 
psychologicznej pacjentkom z niepowodzeniami położniczymi a także określenia 
wskaźników opieki okołoporodowej oraz ich monitorowania. 
Przyczyną niezapewnienia pacjentkom pomocy psychologicznej było zawarcie przez 
Szpital umów w wymiarze, który nie gwarantował udzielania konsultacji 
psychologicznych w każdym czasie. Skutkiem tego tylko jednej z 331 pacjentek 
hospitalizowanych z powodu niepowodzeń położniczych zapewniono taką 
konsultację w Szpitalu. 
Dopiero w dniu 10 marca 2020 r. w Szpitalu określono wskaźniki opieki 
okołoporodowej. Zdaniem NIK, niewyznaczenie od 1 stycznia 2019 r., zarówno ich 
faktycznego jak i docelowego poziomu uniemożliwiało pełną i systematyczną analizę 
takiej opieki. 
W ocenie NIK, podjęte w Szpitalu działania mające na celu przygotowanie personelu 
medycznego do pracy z rodzicami doświadczającymi poronień i śmierci 
noworodków, w porównaniu do stwierdzonych w trakcie kontroli potrzeb personelu, 
nie były wystarczające. Zdaniem NIK, należałoby uwzględnić zgłoszone problemy 
i zagadnienia oraz poszerzyć tematykę szkoleń. 
Szpital stosował przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. 
w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 
przetwarzania11 dotyczące dokumentacji medycznej. W kontroli stwierdzono jednak 
szereg przypadków niesporządzania Kart obserwacji, niewpisywania do kart 
informacyjnych z leczenia szpitalnego danych na temat wykonanych badań 
i zabiegów a także nieposiadania oświadczeń pacjentek dotyczących upoważnienia 
do uzyskiwania informacji o ich stanie zdrowia, udzielonych świadczeniach oraz do 
uzyskiwania dokumentacji. 

                                                      
8 T.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 320. 
9 Dz. U. poz. 2007. Rozporządzenie obowiązywało do 30 grudnia 2018 r., zwanym dalej: „rozporządzeniem 
w sprawie standardów z 2015 r.” 
10 Dz. U. poz. 1756, zwanym dalej: „rozporządzeniem w sprawie standardu z 2018 r.” 
11 Dz. U. poz. 2069. Uchylonego z dniem 15 kwietnia 2020 r., zwanego dalej: „rozporządzeniem w sprawie 
dokumentacji medycznej”. Od dnia 15 kwietnia 2020 r. 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). 



 

3 

 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywie ocenia opracowanie przez Szpital Procedury 
postępowania w przypadku dziecka martwo urodzonego12, której celem było 
ujednolicenie i zapewnienie prawidłowego postępowania w przypadku dziecka 
martwo urodzonego. Stwierdzono jednak, że Szpital w wielu przypadkach nie 
realizował obowiązków w niej zawartych, najczęściej dotyczących: 
- posiadania oświadczeń matek dzieci martwo urodzonych o odbiorze 

zwłok/szczątków dziecka celem pochówku lub o pozostawieniu zwłok/szczątków 
dziecka do pochówku przez gminę, 

- wystawiania Kart skierowania zwłok/szczątków dziecka martwo urodzonego do 
chłodni w Prosektorium, 

- ujmowania w prowadzonym przez Szpital rejestrze zwłok/szczątków dzieci martwo 
urodzonych wszystkich przypadków niepowodzeń położniczych a także wszystkich 
wymaganych informacji, 

- posiadania w dokumentacji medycznej informacji potwierdzających wystawienie 
przez Szpital i odbiór przez rodziców Kart zgłoszenia urodzenia martwego dziecka 
do Urzędu Stanu Cywilnego (USC), 

- zachowania półrocznego terminu przechowywania zwłok/szczątków dzieci, dla 
których pochówek organizowany był z urzędu, 

- występowania do podmiotów zewnętrznych, którym zlecono wykonanie badań 
histopatologicznych o zwrot pozostałych po badaniach szczątków i posiadania 
dokumentów potwierdzających ich odbiór przez upoważnione osoby w celu 
dokonania pochówku. 

Niestosowanie zasad ujętych w Procedurze spowodowało niejednolite 
i nieprawidłowe postępowanie Szpitala ze zwłokami/szczątkami dzieci martwo 
urodzonych/po poronieniach. W konsekwencji 45 szczątków płodów z 60 objętych 
kontrolą zostało przekazanych podmiotom zewnętrznym do badań 
histopatologicznych, a Szpital nie wystąpił o ich zwrot po wykonaniu badań i nie 
posiadał dokumentów potwierdzających ich odbiór przez upoważnione osoby w celu 
pochówku przez rodzinę lub z urzędu, z także dokumentów wskazujących, że 
pochówek taki był możliwy. Skutkiem tych zaniedbań nie był realizowany obowiązek 
dokonania pochówku zwłok, za które uważa się także ciała dzieci martwo 
urodzonych, bez względu na czas trwania ciąży. Taka praktyka, w ocenie NIK, była 
niewystarczająca dla zapewnienia należnej godności szczątkom ludzkim. 
Nierzetelnie prowadzony rejestr zwłok/szczątków dzieci martwo urodzonych nie 
dawał Szpitalowi pełnej i usystematyzowanej wiedzy o wszystkich przypadkach 
poronień i martwych urodzeń. 
W ocenie NIK, stwierdzone liczne naruszenia Procedury i obowiązujących 
przepisów świadczą o konieczności zwiększenia nadzoru dotyczącego sprawowania 
opieki nad pacjentkami z niepowodzeniami położniczymi, w szczególności 
w zakresie w zakresie wsparcia psychologicznego, prowadzenia dokumentacji oraz 
zapewnienia należytej godności szczątkom ludzkim. 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe13 kontrolowanej działalności 

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

                                                      
12 Zwanej dalej: „Procedurą”. 
13 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana, jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 

OBSZAR 
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1. W regulaminie organizacyjnym Szpitala nie wskazano zadań Oddziału. Statut 
i regulamin organizacyjny Szpitala nie zawierały także uregulowań odnoszących się 
do sposobu sprawowania opieki nad pacjentkami, które poroniły, urodziły martwe 
dziecko lub którym dziecko zmarło krótko po porodzie. 

(dowód: akta kontroli str. 5-225) 
Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, sprawy dotyczące sposobu 
i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot wykonujący 
działalność leczniczą, nieuregulowane w ustawie lub statucie, określa regulamin 
organizacyjny ustalony przez kierownika. W regulaminie organizacyjnym określa się 
m.in.: organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych 
oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia 
sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-
leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym 
(art. 24 ust. 1 pkt 7 ustawy o działalności leczniczej). 

Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że w ocenie Zespołu kwestie dotyczące realizacji zadań 
dotyczących opieki nad pacjentkami, które poroniły, urodziły martwe dziecko lub 
którym dziecko zmarło krótko po porodzie nie wymagają normowania w statucie 
podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą – statut normuje bowiem kwestie 
ustrojowe Szpitala. Aktualnie w Szpitalu procesowane są zmiany regulaminu 
w zakresie wynikającym z rozporządzenia w sprawie standardu z 2018 r., przy czym 
wprowadzane zmiany, przed wejściem w życie, wymagają opinii Rady Społecznej 
Zespołu. 

(dowód: akta kontroli str. 495-498) 
Pan Krzysztof Polski, lekarz kierujący Oddziałem wyjaśnił, że opiekę nad 
pacjentkami, które poroniły, urodziły martwe dziecko lub którym dziecko zmarło 
krótko po porodzie w Szpitalu sprawuje Oddział. Ww. zdarzenia należą do powikłań 
ciąży, a opieka nad pacjentkami z tymi powikłaniami przynależy statutowo do zadań 
Oddziału. Pacjentki te są hospitalizowane w części ginekologicznej Oddziału. 
Porody (czyli ciąże od 23 tygodnia ich trwania) są rozwiązywane w odcinku porodów 
rodzinnych – sala przedporodowa, węzeł sanitarny, sala porodowa. Poronienia, 
w tym ciąże obumarłe do 22 tygodnia + sześć dni, są zaopatrywane w gabinecie 
zabiegowym Oddziału. Pacjentki przed i po poronieniu przebywają w salach 
ogólnych, w miarę możliwości, w zależności od ilości aktualnie przebywających 
chorych, umieszczane są w osobnych pomieszczeniach lub na salach, na których 
nie przebywają inne ciężarne z ciążami utrzymanymi. Pacjentki po porodach 
martwych dzieci w każdym przypadku były umieszczane w osobnych salach, gdzie 
umożliwiono im pobyt z osobami bliskimi. 

(dowód: akta kontroli str. 423-426) 
Oddział udzielał świadczeń na pierwszym poziomie referencyjności. 

(dowód: akta kontroli str. 248-355) 
Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że procedura postępowania z pacjentkami, które 
poroniły, urodziły martwe dziecko lub którym dziecko zmarło krótko po porodzie 
została wprowadzona w dniu 7 marca 2017 r., a procedura dotycząca postępowania 
w przypadku indukcji porodu w dniu 5 lutego 2018 r. Stosowane są również 
zalecenia wynikające z opracowania Niekorzystne zakończenie ciąży – 
rekomendacje postępowania z pacjentkami dla personelu medycznego oddziałów 
położniczo-ginekologicznych województwa podkarpackiego14. Na ich podstawie 
pacjentki, które poroniły są hospitalizowane w części ginekologicznej Oddziału, 
w miarę możliwości w salach w których nie przebywają inne ciężarne z ciążami 

                                                      
14 Zwane dalej: „rekomendacjami”. 
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utrzymanymi, a pacjentki po porodach martwych dzieci umieszczane są w osobnych 
salach. 

(dowód: akta kontroli str. 495-498) 
Lekarz kierujący Oddziałem wyjaśnił, że procedury postępowania z pacjentkami, 
które poroniły, urodziły martwe dziecko lub straciły dziecko w okresie 
okołoporodowym były stworzone w 2013 r. i później modyfikowane. Aktualnie 
obowiązująca Procedura została napisana w 2017 r. Według tej Procedury 
postępujemy od dnia jej zatwierdzenia, tj. 7 marca 2017 r. Szczegółowa 
standaryzacja postępowania dotycząca wycinka tej działalności, tzn. Procedura 
postępowania w przypadkach indukcji poronienia została opracowana i wdrożona 
5 lutego 2018 r.  
W dniu 6 czerwca 2018 r. w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 
odbyło się spotkanie Wojewody Podkarpackiego, pracowników Urzędu 
i utworzonego przez Wojewodę zespołu, który opracował dokument (rekomendacje) 
mający na celu 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. 
Rekomendacje choć nie są prawem stanowionym, szczegółowo wskazują właściwy 
tok postępowania w takich przypadkach. Natychmiast po zapoznaniu się 
z rekomendacjami, wprowadziliśmy je w życie w naszym Oddziale. Objęto nimi 
wszystkie pacjentki, u których doszło do wewnątrzmacicznego obumarcia płodu, 
poronienia, u których rozpoznano lub powzięto podejrzenie wad letalnych i które 
były objęte hospitalizacją w naszym Oddziale. Personel został przeszkolony 
w zakresie umiejętności nawiązywania kontaktu i prowadzenia rozmowy z tymi 
pacjentkami. Umożliwiono przeprowadzenie tych rozmów w wydzielonym 
pomieszczeniu, w atmosferze intymności i poszanowania. Zapewniono wsparcie 
personelu pacjentkom po stracie dziecka. W związku z postępowaniem 
diagnostyczno-terapeutycznym pacjentki podejmowały świadome decyzje. 
Wszystkie wypełniły zaleconą ankietę. 

(dowód: akta kontroli str. 423-426) 
W Szpitalu obowiązywała Procedura, która została opracowana przez pielęgniarkę 
epidemiologiczną Szpitala i zatwierdzona, przez Zastępcę Dyrektora Szpitala ds. 
Opieki Zdrowotnej, w dniu 7 marca 2017 r. Określała ona sposób postępowania 
w przypadku dziecka martwo urodzonego w wyniku poronienia lub porodu 
przedwczesnego, w szczególności w zakresie: zgłoszenia urodzenia martwego 
dziecka, wypełnienia i wydania karty zgonu, odbioru i transportu zwłok/szczątków 
dziecka, ich przechowywania oraz wydania osobom uprawnionym do ich 
pochowania, przekazywania do badania histopatologicznego, organizowania 
pochówku dzieci martwo urodzonych przez gminę. 
Szczegółowe zapisy tej Procedury zostały opisane w punkcie ósmym trzeciego 
obszaru niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
Ponadto, według oświadczenia Pani [...]15, Oddziałowej Oddziału, w Szpitalu 
dostępne były: 
- broszura Twoje prawa po poronieniu lub martwym urodzeniu, która zawierała 

informacje na temat: rejestracji dziecka w USC, pochówku dziecka, zasiłku 
pogrzebowego, urlopu macierzyńskiego, badań genetycznych, odszkodowania, 

- Ulotka dla rodziców zawierająca m.in. informacje o możliwości uzyskania pomocy 
poza Szpitalem, pożegnania ze zmarłym dzieckiem i skorzystania ze świadczeń 
poradni zdrowia psychicznego, 

                                                      
15 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 
r. poz. 2176 ze zm.) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie imienia i nazwiska, ze względu na prywatność 
osoby fizycznej. 
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- ulotka Jak skorzystać z praw? Jeśli poroniłaś w domu zabezpiecz próbki i udaj się 
do szpitala16 dotycząca badań genetycznych, rejestracji w USC, urlopu 
macierzyńskiego, pogrzebu i zasiłku pogrzebowego, pomocy psychologa, 
przyczyn poronień.  

(dowód: akta kontroli str. 226-239; 917-920) 
Od dnia 12 czerwca 2012 r. do dnia wprowadzenia ww. Procedury, w Szpitalu 
funkcjonowały standardy: Psychiczne aspekty połogu: depresja i psychozy 
poporodowe; Objęcie opieką położniczą kobiety z zagrażającym i rozpoczynającym 
się poronieniem samoistnym; Postępowanie z położnicą, która straciła dziecko 
(ciąża obumarła lub śmierć noworodka). 

(dowód: akta kontroli str. 240-242) 
Od dnia 5 lutego 2018 r. w Szpitalu obowiązywała Procedura postępowania 
w przypadkach indukcji poronienia. Wskazywała ona na czynności, które winny 
zostać zrealizowane po przyjęciu pacjentki do Oddziału, tj. pobranie badań 
laboratoryjnych, wykonanie badań usg, analiza dokumentacji i wyników badań, 
konsultacja psychologiczna, wdrożenie farmakologicznej indukcji poronienia, zabieg 
ewakuacji płodu i wyłyżeczkowanie macicy w znieczuleniu ogólnym dożylnym, 
przekazanie wyłyżeczkowanego materiału do badania histopatologicznego 
i ewentualnie genetycznego lub mikrobiologicznego, przekazanie pacjentce 
elementów płodowych na jej życzenie, podanie immunoglobuliny u pacjentek Rh-
ujemnych, ścisły nadzór minimum dwie godziny po poronieniu, kontrola u lekarza 
prowadzącego do siedmiu dni po zabiegu i uzyskanie badań dodatkowych. 

(dowód: akta kontroli str. 454-455) 
Oddziałowa Oddziału podała, że u rodziców doświadczających poronienia czy 
urodzenia martwego dziecka pojawia się szereg pytań: czy mogę zobaczyć dziecko, 
pochować je i w jaki sposób, jakie prawa mi przysługują. Na te i wiele innych pytań 
udziela odpowiedzi personel medyczny Oddziału (lekarze, położne). W tych ciężkich 
chwilach nie wszystkie treści przekazywane przez personel medyczny w sposób 
ustny trafiają do rodziców dziecka i są zapamiętywane, dlatego też od 2017 r. 
rozdawane są ulotki: Poroniłam. Co dalej? Informacje odnośnie praw po stracie 
dziecka umieszczone są także na tablicy informacyjnej Oddziału od 
17 października 2019 r., w części ginekologicznej i patologii ciąży. Pozwala to 
rodzicom zapoznać się z treścią i dzięki temu nasuwa nowe pytania, na które 
personel Oddziału może odpowiedzieć. 

(dowód: akta kontroli str. 468) 
Szpital otrzymał rekomendacje Wojewody Podkarpackiego w dniu 6 czerwca 2018 r. 
Zawierały one m.in. wskazówki dla personelu medycznego, ankietę dla pacjentki, 
arkusz oceny rekomendacji oraz informacje dla pacjentki i jej bliskich. Ewaluacja 
dokumentu miała być dokonywana okresowo. 
Procedurą miały być objęte pacjentki, u których: doszło do wewnątrzmacicznego 
obumarcia płodu; istniało duże prawdopodobieństwo, że dziecko nie będzie zdolne 
do życia; zgodnie z wiedzą medyczną było wysoce prawdopodobne, że nie uda się 
uratować dziecka; potwierdzono obecność wad u dziecka w badaniu genetycznym, 
ultrasonograficznym lub wady uwidoczniły się w przebiegu zdarzenia; do straty 
dziecka doszło przed lub w trakcie hospitalizacji. 
Procedurą nie należało obejmować pacjentek: u których nie doszło do rozwoju 
zarodka (puste jajo płodowe), z bardzo wczesną ciążą bez stwierdzonego zarodka, 
z resztkami po poronieniu, ciążą ektopową bez stwierdzonego zarodka itp. W takich 
przypadkach należało uszanować osobę cierpiącą z powodu utraty ciąży oraz nie 
bagatelizować przeżyć pacjentki i jej rodziny. 

                                                      
16 Ze strony www. poronilam.pl. 
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Obowiązkiem szpitala było zadbać o to, aby pacjentki po niepowodzeniu 
położniczym: nie przebywały w jednej sali z pacjentkami ciężarnymi, bądź w połogu, 
które urodziły zdrowe dzieci; nie miały stałego kontaktu z pacjentami, które urodziły 
zdrowe dzieci; były traktowane z szacunkiem; miały możliwość brania udziału 
w podejmowaniu świadomych decyzji, związanych z koniecznym postępowaniem 
diagnostyczno-terapeutycznym. 
W procedurze przewidziano wypełnienie ankiety w momencie przyjęcia do oddziału 
lub zaistnienia zdarzenia podczas hospitalizacji, która następnie miała być 
dołączona do dokumentacji medycznej pacjentki. W ankiecie ujęto pytania 
dotyczące następujących kwestii: czy pacjentka chce porozmawiać na temat tego co 
się wydarzyło; czy życzy sobie porozmawiać z osobą bliską, psychologiem, osobą 
duchowną; czy chce porozmawiać na temat dziecka; możliwości pożegnania się 
z nim; czy chce zobaczyć dziecko i otrzymać jakąś formę pamiątki po nim, np. 
opaskę, karteczki z inkubatora; czy chce dokonać pochówku zmarłego dziecka czy 
pozostawić je w szpitalu; czy decyduje się na wykonanie badań genetycznych 
w celu określenia płci dziecka; czy chce jeszcze o coś zapytać; czy szpital może 
jeszcze w czymś pomóc.  
W rekomendacjach ujęto także wskazówki dotyczące umożliwienia warunków 
pożegnania dziecka, które powinno przebiegać w atmosferze intymności, troski 
i zrozumienia, najlepiej w indywidualnej sali lub wydzielonej jej części, z udziałem 
osób bliskich i ewentualnie personelu szpitala. Dziecko powinno być odpowiednio 
przygotowane – ubrane, zawinięte w pieluszki/kocyk. Pacjentka mogła wykonać 
zdjęcia, a jeśli wyrażała taką potrzebę, personel powinien pomóc jej 
w zabezpieczeniu innych pamiątek (np. odcisku stopy, opaski identyfikacyjnej, 
zdjęcia usg). 
Procedura wskazywała na obowiązek poinformowania pacjentki o możliwości 
wykonania badania genetycznego, określającego płeć dziecka na jej koszt. 
Niezależnie od czasu trwania ciąży możliwe było pochowanie dziecka martwo 
urodzonego, dla którego – wobec nieustalenia płci – nie sporządzono aktu 
urodzenia. 
Pacjentce w przypadku niepowodzenia położniczego należało umożliwić pomoc 
psychologiczną i wsparcie dla osób bliskich zgodnie z jej życzeniem. Przy wypisie 
ze szpitala należało ją poinformować, że ma prawo do skorzystania ze świadczeń 
poradni zdrowia psychicznego. Skierowanie do psychologa lub psychoterapeuty 
miał wystawić lekarz wpisując stosowne rozpoznanie. Pomoc psychologiczna 
przysługiwała także bliskim jej osobom, które dotknięte były stratą. Kolejną 
możliwością było kierowanie pacjentki oraz jej męża czy też rodziny do poradni 
terapii rodzin. Załącznik do rekomendacji stanowił wykaz 28 placówek 
w województwie podkarpackim, w których znajdowały się poradnie psychologiczne, 
ze wskazaniem ich adresów i telefonów. Pacjentka powinna otrzymać też 
informacje, że istnieją grupy wsparcia dla rodziców w żałobie, organizowane 
najczęściej przy hospicjach dziecięcych, których kontakty można znaleźć 
w internecie. 
W rekomendacjach zawarto informacje, które mogły być istotne dla pacjentki, 
a dotyczące planowania kolejnej ciąży, chrztu dziecka, symbolicznego pochówku 
niekompletnych tkanek dziecka i miejsc zbiorowego pochówku dzieci martwo 
urodzonych na cmentarzach komunalnych. Jeżeli ciało dziecka nie zostało odebrane 
należało udostępnić pacjentce informacje o miejscu i czasie planowanego pogrzebu. 
Pacjentce mogły przysługiwać świadczenia wynikające z Kodeksu pracy, np. urlop 
macierzyński, miała także możliwość uzyskania zasiłku macierzyńskiego 
i pogrzebowego. 
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Częścią rekomendacji były Informacje dla pacjentki i jej bliskich, które odnosiły się 
m.in. do przeżywania żałoby, wyrażania uczuć, określenia płci dziecka, pożegnania 
oraz zabezpieczenia pamiątek po nim, pochówku, pomocy psychologa, dokumentów 
wystawianych przez szpital i USC, przysługujących zasiłków oraz urlopów. 
Załącznikiem do rekomendacji był Arkusz oceny rekomendacji, który miał służyć do 
dopasowania rekomendacji do warunków pracy w szpitalach. Pierwsza ewaluacja 
miała nastąpić po sześciu miesiącach od przekazania materiału do oddziałów 
ginekologiczno-położniczych, zaś kolejne okresowo. Arkusz zawierał trzy 
zestawienia: pierwsze dotyczące oceny poszczególnych części rekomendacji, 
drugie – liczby i rodzajów zdarzeń, z podziałem na przyczyny i tygodnie ciąży, liczby 
pacjentek korzystających z porady psychologa i ze wsparcia osoby duchownej, 
trzecie – warunków organizacyjnych, tj. oddzielnych pomieszczeń do pożegnania 
się, dostępności psychologa w szpitalu i w poradni przyszpitalnej, lekarza, położnej 
i osoby duchownej. 

 (dowód: akta kontroli str. 427-453) 
Lekarz kierujący Oddziałem wyjaśnił, że personel Oddziału został zapoznany 
z rekomendacjami i zobowiązany do ich stosowania w dniu 7 czerwca 2018 r. 
Obowiązki wynikające z rekomendacji, dotyczące m.in. umieszczania pacjentek 
w osobnych salach, informowania ich o przysługujących prawach, możliwości 
pożegnania dziecka i opieki psychologa były realizowane przez Szpital w praktyce. 
Pacjentki Szpitala były ankietowane wg ankiety stanowiącej załącznik do 
rekomendacji. Dokonywano ewaluacji według arkusza oceny rekomendacji 
stanowiącego załącznik do rekomendacji. 

(dowód: akta kontroli str. 586-588; 911-912) 
W dniu 10 marca 2020 r. Dyrektor Szpitala wprowadził do zapoznania i stosowania 
procedurę Standard opieki okołoporodowej17, której celem było ujednolicenie 
sposobu postępowania personelu medycznego Szpitala w opiece nad kobietą 
ciężarną. Dotyczyła ona personelu wykonującego świadczenia profilaktyczne, 
lecznicze i edukacyjne podczas sprawowania opieki nad kobietą ciężarną, rodzącą, 
położnicą i noworodkiem. Określono w niej m.in. zasady opieki nad kobietą 
ciężarną, prawa takiej kobiety, czynniki ryzyka powikłań okołoporodowych, edukację 
przedporodową, plan opieki przedporodowej i plan porodu, zasady opieki nad 
kobietą rodzącą, sposób postępowania w Oddziale Noworodkowym, a także zasady 
opieki nad pacjentką w sytuacjach szczególnych, do których zaliczono m.in. 
poronienie i urodzenie martwego dziecka. Wskazano, że pacjentce w sytuacjach 
szczególnych zapewnia się pomoc: przekazując informacje dotyczące jej sytuacji 
położniczej i zdrowotnej oraz dziecka w sposób zrozumiały, pozostawiając czas na 
oswojenie się; poprzez jej udział w podejmowaniu świadomych decyzji związanych 
z koniecznym postępowaniem diagnostyczno-terapeutycznym; umożliwiając jej 
pomoc psychologiczną, kontakt z duchownym oraz wsparcie osób bliskich; 
nieumieszczanie jej na sali z ciężarnymi lub matkami, których ciąża zakończyła się 
porodem zdrowego dziecka; obserwując pacjentkę, okazując jej szacunek, empatię, 
życzliwość, wzbudzając zaufanie u pacjentki swoim zachowaniem i postawą; 
nawiązując dobry kontakt słowny i mając świadomość jak ważny jest ton rozmowy, 
postawami i słowami kierowanymi do pacjentki po utracie dziecka; wykonując 
zabiegi i badania w intymnej atmosferze; umożliwiając pożegnanie się z dzieckiem 
w obecności osób bliskich; udzielając wyczerpujących informacji na temat 
obowiązującego stanu prawnego wynikającego z przepisów o aktach stanu 
cywilnego, zabezpieczenia społecznego i prawa pracy dotyczących sytuacji, w której 
się znalazła, jak również o możliwości pochówku; udzielając informacji o stanie jej 
zdrowia, możliwości uzyskania dalszej pomocy psychologicznej, miejscach 

                                                      
17 Zarządzeniem nr 17/2020 w sprawie wprowadzenia procedur zakładowych. 
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i organizacjach udzielających wsparcia osobom w podobnej sytuacji. W procedurze 
stwierdzono, że wszystkie pacjentki przebywające w Oddziale w miarę potrzeby 
mogą skorzystać z konsultacji psychologicznej – umowa zlecenie konsultacji 
telefonicznej – nr telefonu i Ośrodek Interwencji Kryzysowej (całodobowo) – 
nr telefonu. 

(dowód: akta kontroli str. 499; 589-592) 
2. W latach 2017-2019 w Szpitalu urodziło się łącznie 1 881 noworodków, w tym: 
sześć martwo urodzonych. Nie było przypadków noworodków, które zmarły do 
szóstej doby życia. Odnotowano 325 poronień. W 2017 r. spośród 107 niepowodzeń 
położniczych – 104 miały miejsce do 16. tygodnia ciąży. W 2018 r. i w 2019 r. 
spośród odpowiednio 123 i 101 niepowodzeń – 120 i 97 wystąpiły również do 
16. tygodnia. Główną przyczyną niepowodzeń było obumarcie wewnątrzmaciczne, 
które stanowiło odpowiednio: 74,8%, 68,3% i 78,2%. 

(dowód: akta kontroli str. 243-246) 
3. Wg Portalu Potencjału na dzień 1 stycznia 2017 r. w Oddziale zatrudnionych było 
12 lekarzy – z tego 11 z tytułem specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii 
i jeden bez specjalizacji oraz 28 położnych, w tym cztery ze specjalizacją z zakresu 
pielęgniarstwa położniczego. 
Do dnia 31 lipca 2017 r. Szpital zgłosił zatrudnienie nowego personelu, z tego: 
w dniu 9 stycznia – dwóch położnych (U.P. i S.S.) zatrudnionych od dnia 2 stycznia; 
w dniu 1 lutego położnej (A.Z.) zatrudnionej od tego dnia; w dniu 1 czerwca – 
lekarza (R.K.) zatrudnionego od dnia 30 maja.  
W lipcu 2017 r. Oddział, na podstawie umów cywilno-prawnych zatrudniał 
11 lekarzy, każdy z nich posiadał specjalizację z położnictwa i ginekologii. W liście 
obecności oraz zestawieniu pracowników udzielających świadczeń nie było dwojga 
lekarzy ujętych w Portalu Potencjału na dzień 1 stycznia 2017 r. (lek. M.Z. i lek. 
N.P.-P.). W ich przypadku Szpital nie dokonał stosownych zgłoszeń do Oddziału 
NFZ.  
W lipcu 2017 r. w Oddziale na podstawie umów o pracę zatrudnionych było 
27 położnych, a pracę w tym miesiącu świadczyły 24 położne, w tym położna M.P., 
niewykazana w Portalu Potencjału na dzień 1 stycznia 2017 r. i niezgłoszona do 
Oddziału NFZ. 
W okresie do dnia 31 października 2017 r. do pracy w Oddziale w dniu 1 września 
zgłoszono zatrudnienie, od dnia 22 sierpnia tego roku, położnej A.F. (10 dni po 
terminie).  
W październiku 2017 r. w Oddziale zatrudniano tych samych 11 lekarzy 
i 28 położnych, a pracę świadczyło 26 położnych.  

(dowód: akta kontroli str. 256-284; 362-381; 913) 
W listopadzie i grudniu 2017 r. do Oddziału NFZ nie zgłaszano zmian 
w zatrudnieniu, a wg Portalu Potencjału na dzień 1 stycznia 2018 r. w Oddziale 
zatrudnionych było 13 lekarzy – z tego 12 z tytułem specjalisty w dziedzinie 
położnictwa i ginekologii i jeden bez specjalizacji oraz 27 położnych, w tym trzy ze 
specjalizacją z zakresu pielęgniarstwa położniczego. 
Do dnia 31 lipca 2018 r. Szpital zgłosił: zatrudnienie w dniu 2 stycznia D.O. – 
lekarza specjalisty zatrudnionego od tego dnia. W dniu 2 maja Szpital zgłosił 
zaprzestanie świadczenia pracy przez M.Z. i R.K. – lekarzy specjalistów z dniem 
31 marca, (tj. po ponad miesiącu od daty zdarzeń) oraz M.J. – położnej – z dniem 
11 kwietnia, (tj. po 22 dniach od daty zdarzenia).  
W lipcu 2018 r. w Oddziale, na podstawie umów cywilno-prawnych, zatrudniano 
10 lekarzy, każdy z nich posiadał specjalizację z położnictwa i ginekologii. W liście 
obecności oraz zestawieniu pracowników udzielających świadczeń nie było dwojga 
lekarzy ujętych w Portalu Potencjału na dzień 1 stycznia 2018 r. (lek. M.Z. i lek. 
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N.P.-P.). Szpital nie wykazał ich w tym miesiącu jako udzielających świadczenia 
i nie dokonał stosownych zgłoszeń do Oddziału NFZ. W Oddziale na podstawie 
umów o pracę zatrudnionych było 27 położnych, a 25 świadczyło pracę w tym 
miesiącu. 
W październiku 2018 r. w Oddziale na podstawie umów cywilno-prawnych było 
zatrudnionych 10 lekarzy, wszyscy posiadali specjalizacje w dziedzinie położnictwa 
i ginekologii. Nie świadczyło pracy dwóch lekarzy (S.K. i D.O.). Nie zostali oni też 
zgłoszeni przez Szpital do Oddziału NFZ jako nieświadczący pracy. Świadczeń 
udzielało również 25 położnych. Zgłoszenie do Oddziału NFZ położnej zatrudnionej 
w Oddziale od 1 października 2018 r. nastąpiło w dniu 4 października 2018 r., 
tj. cztery dni po dacie zatrudnienia (zmiany), a zwolnienie z dniem 29 października 
2018 r. G.W. – położnej Oddziału, zostało zgłoszone do NFZ w dniu 
5 listopada 2018 r., tj. po ośmiu dniach od wystąpienia zdarzenia.   

(dowód: akta kontroli str. 277-284; 296-320; 382-402; 913) 
Wg Portalu Potencjału na dzień 1 stycznia 2019 r. w Oddziale zatrudnionych było 
11 lekarzy – wszyscy z tytułem specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii 
oraz 26 położnych, w tym cztery ze specjalizacją z zakresu pielęgniarstwa 
położniczego. W dniu 13 maja do Oddziału NFZ zgłoszono P.Z. – lekarza z tytułem 
specjalisty położnictwa i ginekologii, zatrudnionego od dnia 1 maja 2019 r. (13 dni 
po zatrudnieniu), a w dniu 22 sierpnia 2019 r. zgłoszono zakończenie pracy 
w Oddziale przez lek. S.K., który zaprzestał udzielania świadczeń zdrowotnych 
z dniem 2 lipca 2019 r. (zgłoszenie do NFZ o zaprzestaniu udzielania świadczeń 
nastąpiło po upływie 53 dni od daty rozwiązania umowy).  
W lipcu i październiku 2019 r. w Oddziale, na podstawie umów cywilno-prawnych 
było zatrudnionych 11 lekarzy, każdy z nich posiadał specjalizację z położnictwa 
i ginekologii. Pracę świadczyło dziewięcioro z nich. W wykazie zatrudnionych 
i świadczących pracę ujęto m.in. lek. M.W.– M., która nie była wykazana w Portalu 
Potencjału na dzień 1 stycznia 2019 r., a jej zatrudnienie nie zostało zgłoszone do 
Oddziału. Pracy nie świadczyli też: lek. D.O., ujęty w Portalu Potencjału na dzień 
1 stycznia 2019 r. jak i w wykazie zatrudnionych oraz P.Z., który w liście obecności 
był ujęty, lecz przy jego nazwisku nie było żadnych adnotacji (puste kolumny). 
W liście obecności oraz zestawieniu pracowników zatrudnionych i udzielających 
świadczenia nie było wykazanej w Portalu Potencjału na dzień 1 stycznia 2019 r. 
lek. N. P.-P.  
W lipcu 2019 r. w Oddziale, na podstawie umów o pracę, zatrudnionych było 
27 położnych, a pracę w tym miesiącu świadczyło 25 z nich. W dniu 
21 grudnia 2018 r. zgłoszono do NFZ zatrudnienie od 2 stycznia 2019 r. R.W. i M.J. 
– położnych. W październiku 2019 r. w Oddziale zatrudnionych było 27 położnych, 
a pracę w tym miesiącu świadczyły 24 położne. 

(dowód: akta kontroli str. 325-346; 403-422; 913) 
W okresie objętym kontrolą personel medyczny zatrudniony w Oddziale spełniał 
wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego18, dotyczące 
zarówno liczby jak i poziomu wykształcenia personelu medycznego określone dla 
jednostek udzielających świadczeń medycznych na pierwszym poziomie 
referencyjnym. W Szpitalu spełniony był warunek obecności lekarza specjalisty 
w dziedzinie anestezjologii. 
Nie wszyscy lekarze i nie wszystkie położne, udzielający świadczeń medycznych 
w kontrolowanych miesiącach byli wykazani w Portalu Potencjału (w załącznikach 
do umów z NFZ), bądź w Portalu ujmowano personel medyczny, który w wybranych 

                                                      
18 Dz. U. z 2017 r. poz. 2295, ze zm., § 9 ust.1, zwanym dalej: „rozporządzeniem w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego”. 
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do kontroli miesiącach nie udzielał świadczeń. Nie byli oni również zgłoszeni za 
pośrednictwem tzw. Portalu Świadczeniodawcy do Oddziału NFZ jako personel 
nieudzielający świadczeń. W miesiącach lipiec, październik w latach 2017-2019 
część zmian dotyczących personelu medycznego udzielającego świadczeń 
zdrowotnych została zgłoszona do NFZ, jednak od daty danego zdarzenia, tj. 
zaprzestania udzielania świadczeń bądź podjęcia zatrudnienia w Oddziale do 
zgłoszenia Oddziału NFZ upłynęło odpowiednio: 
 - w jednym przypadku – dwa dni (lekarz R.K.), cztery dni (położna A.K.), 10 dni 

(położna A.F.), 13 dni (lekarz P.Z), 22 dni (położna M.J.-P.), 53 dni (lekarz S.K.),  
- w dwóch przypadkach – po 32 dni (lekarze M.Z. i R.K.), 
- w trzech przypadkach – osiem dni (położne U.P., S.S. oraz G.W.),  
- w żadnym z kontrolowanych miesięcy 2017 r. i 2018 r. pracy nie świadczyło dwoje 

lekarzy ujętych w Portalu Potencjału na dzień 1 stycznia każdego 
z kontrolowanych lat, Szpital nie dokonał też zgłoszenia do Oddziału NFZ 
o nieświadczeniu przez nich pracy, 

- w żadnym z kontrolowanych miesięcy 2019 r., pracy nie świadczyła lekarz (N.P.-
P.) ujęta w zasobach Portalu Potencjału na dzień 1 stycznia każdego 
z kontrolowanych lat, w tym na 2019 r. Szpital nie dokonał zgłoszenia do Oddziału 
NFZ o nieświadczeniu przez nią pracy, 

- w październiku 2018 r. w Oddziale pracy nie świadczyło dwóch lekarzy (S.K. oraz 
D.O.), którzy nie zostali zgłoszeni przez Szpital do Oddziału NFZ jako 
nieświadczący pracy, 

- w lipcu i październiku 2019 r. w Oddziale, pracę świadczyła lekarz M.W.-M., która 
nie była wykazana w Portalu Potencjału na dzień 1 stycznia 2019 r., a jej 
zatrudnienie nie zostało zgłoszone do Oddziału,  

- w lipcu i październiku 2019 r., w Oddziale pracy nie świadczyli: lekarz D.O., ujęty 
w Portalu Potencjału na dzień 1 stycznia 2019 r. jak i w wykazie zatrudnionych 
w lipcu i październiku 2019 r. (nie był ujęty w liście obecności) oraz lekarz P.Z., 
który w liście obecności był ujęty, lecz przy jego nazwisku nie było żadnych 
adnotacji (puste kolumny). Stosownego zgłoszenia do Oddziału NFZ Szpital nie 
przedstawił. 

 (dowód: akta kontroli str. 256-422; 888-910; 913) 
Według § 6 ust. 1 załącznika do rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczenia są udzielane 
osobiście przez osoby wykonujące zawody medyczne w rozumieniu art. 2 ust. 1 
pkt 2 ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z harmonogramem. Zmiany 
w harmonogramie dotyczące osób, o których mowa w ust. 1, wymagają zgłoszenia 
dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym 
ich powstanie albo, w przypadkach losowych, niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia 
(§ 6 ust. 2 tego załącznika). 
 
Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że zgłaszanie zmian zatrudnienia personelu w ramach 
umowy z NFZ, w tym zatrudnienia i zwolnienia pracownika, odbywa się poprzez 
Portal Potencjału, aplikację Podkarpackiego Oddziału NFZ, która pozwala obecnie 
na wprowadzanie w portalu zmian do 45 dni wstecz. Wskazane przypadki wynikają 
m.in. z uwarunkowań technicznych ww. aplikacji. Przed końcem roku 
kalendarzowego, NFZ przygotowuje strukturę umowy na rok kolejny 
z uwzględnieniem harmonogramu personelu aktualnego na czas przygotowywania 
ww. pliku. Po utworzeniu nowych szablonów umów, nie są uwzględniane zmiany 
dotyczące końca roku i w tym okresie nie można wnioskować o zmiany w umowach 
rozpoczynających się od 1 stycznia następnego roku, z uwagi na czas potrzebny po 
stronie NFZ na przygotowanie elektronicznych plików umów. Nie jest również 



 

12 

 

możliwe natychmiastowe skorygowanie harmonogramu personelu na początku roku. 
Ponadto, jeżeli personel zostaje przez NFZ uwzględniony w kolejnej umowie na 
podstawie przeniesienia danych z umowy z roku poprzedniego, nie jest możliwe 
utworzenie przez świadczeniodawcę wniosku całkowicie usuwającego personel 
z nowej umowy, a jedynie kończący zatrudnienie. Ponadto NFZ, w niektórych 
przypadkach np. tzw. konflikt harmonogramu, odrzuca wnioski o dodanie personelu 
do umowy, jeżeli osoba ta była zatrudniona u innego świadczeniodawcy a ten nie 
zgłosił rozwiązania umowy do NFZ wcześniej, niż został złożony nasz wniosek. 
W tym przypadku zgłoszenie zmian jest akceptowane przez Podkarpacki Oddział 
Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie (POW NFZ) po 
wyjaśnieniu wątpliwości. W przypadku umów z zakresu lecznictwa szpitalnego, 
Portal Świadczeniodawcy nie służy do rejestracji szczegółowego grafiku personelu, 
a wymagane jest jedynie podanie tygodniowego czasu pracy personelu, bez 
wskazywania godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy w danym dniu tygodnia. 
W Portalu Potencjału przechowywana jest informacja o okresach zatrudnienia 
personelu, a wynikające z różnych przyczyn nieobecności i nieświadczenie usług 
tych osób nie wiążą się z przerwaniem tego zatrudnienia. Nieobecność taka może 
być związana ze specyfiką grafiku pracy lub zapotrzebowaniem na konkretne 
świadczenia planowe. Harmonogram pracy ustala lekarz kierujący oddziałem 
w uzgodnieniu z personelem. Data rozwiązania umowy z pracownikiem, nie jest 
równoznaczna z datą ostatniego dnia udzielenia świadczenia. Szpital 
w porozumieniu z pracownikiem może zdecydować o rozwiązaniu umowy w terminie 
późniejszym niż zaprzestanie udzielania świadczeń. Wówczas zgłaszamy 
zakończenie zatrudnienia w portalu z datą późniejszą niż faktyczna nieobecność 
pracownika a zgodną z datą rozwiązania umowy. Aktualne wykazy personelu 
wygenerowane z portalu mogą zawierać inne dane niż obowiązywały w wykazanym 
okresie (np. status posiadanych kwalifikacji: kursy, specjalizacje, kompetencje, 
wykształcenia czy zmiana nazwiska). Sposób i czas ich przekazania wynika z zasad 
określonych przez NFZ i ich potrzeb sprawozdawczych. Obowiązek wynikający 
z przepisu § 6 ust. 2 załącznika do rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej nie dotyczy zdarzeń związanych 
z nieobecnością personelu w miejscu pracy, jeżeli nie jest naruszana ciągłość 
zatrudnienia w zakresie leczenie szpitalne – podajemy średni tygodniowy czas 
pracy. 

(dowód: akta kontroli str. 723-728) 
Dyrektor Szpitala określił minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych, 
która dla Oddziału wyniosła 25 etatów19. 

(dowód: akta kontroli str. 247) 
Do Portalu Potencjału NFZ w latach 2017-2020 zgłoszono odpowiednio: 28, 27, 26 
i 27 położnych. 
W miesiącach lipiec i październik w latach objętych kontrolą w Oddziale 
zatrudnionych było od 27 do 28 położnych. 

(dowód: akta kontroli str. 248-363; 372; 383; 393; 404; 414) 
4a. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie (PPWIS) 
po przeprowadzonej kontroli kompleksowej, decyzją z dnia 14 lipca 2017 r. nakazał 
Szpitalowi zapewnić: 
- w Izbie Przyjęć – w izolatce łóżko o powierzchni umożliwiającej mycie 

i dezynfekcję, 
- w Oddziale Położniczym i w Oddziale Ginekologii w gabinetach zabiegowych – 

blaty robocze do przygotowywania zleceń; w brudownikach – regały do 

                                                      
19 Zarządzeniem nr 12/2017 z 19 kwietnia 2017 r. 
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przechowywaniu czystych basenów i kaczek, szafki do przechowywania 
preparatów myjąco-dezynfekujących oraz prawidłowe mycie i dezynfekcje,  

- transport zwłok z oddziałów do chłodni w wózku z zamkniętą przestrzenią 
ładunkową. 

Dyrektor Szpitala, pismami z 29 sierpnia 2017 r. i z 21 czerwca 2018 r., 
poinformował o zrealizowaniu zaleceń z decyzji z dnia 14 lipca 2017 r., 
a w protokole z kontroli20 z 24 sierpnia 2018 r. zapisano m.in. o wykonaniu wniosku 
dotyczącego zakupu wózków do transportu zwłok. 
W protokole z dnia 24 sierpnia 2018 r. z kontroli przeprowadzonej przez 
pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie 
(WSSE) zapisano, że: 
- w Izbie Przyjęć w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym brak wózka-wanny, 
- w Oddziale, w brudowniku brak wentylacji mechanicznej – wyciągowej,  
- w łazience dla pacjentek w części położniczej – uszkodzone drzwi, 
- pomieszczenia Oddziału są przechodnie (otwarta przestrzeń klatki schodowej), co 

stanowiło naruszenie § 15 załącznika nr 1, część II ppkt 5 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim 
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą21. 

PPWIS decyzją22 nakazał m.in. zapewnić: wózek-wannę w Izbie Przyjęć, zamkniętą 
przestrzeń Oddziału i wentylację mechaniczno-wyciągową w brudowniku oraz 
wymienić uszkodzone drzwi w łazience dla pacjentek w części położniczej.  
Dyrektor Szpitala, pismami z 25 października i 31 grudnia 2018 r. oraz 
z 27 czerwca 2019 r., poinformował o zrealizowaniu, poza zapewnieniem zamkniętej 
przestrzeni Oddziału23, zaleceń z decyzji z dnia 24 września 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 754-805) 

Pomieszczenia Oddziału i Położniczej Izby Przyjęć spełniały wymogi określone 
w rozporządzeniu w sprawie wymagań z 2012 r. i rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny 
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą24. 

(dowód: akta kontroli str. 845-846; 917-918) 
4b. Oddział posiadał wymagany przepisami rozporządzenia w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego sprzęt i aparaturę medyczną dla 
jednostek udzielających świadczenia na pierwszym poziomie referencyjnym. 
W kartach technicznych urządzeń osoby uprawnione – przedstawiciele podmiotów 
zewnętrznych – dokonywały systematycznych wpisów z przeprowadzonych 
przeglądów okresowych, zaświadczając o sprawności technicznej użytkowanego 
w Oddziale i Szpitalu sprzętu i aparatury medycznej. Wg dokumentacji z przeglądów 
wentylacji i klimatyzacji ustalono, iż użytkowane w Oddziale instalacje i urządzenia 
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji pomieszczeń podlegały okresowym 
przeglądom, czyszczeniu lub dezynfekcji i wymianie. 

(dowód: akta kontroli str. 806-844; 847-855) 
5. W lipcu i październiku w latach 2017-2019 wystąpiły przypadki świadczenia pracy 
przez lekarzy zatrudnionych w Oddziale na podstawie umów cywilnoprawnych, 
nieprzerwanie przez długi okres, przekraczający nawet 24 godziny. W wybranych do 

                                                      
20 Nr SE.9020.69.3.2018.  
21 Dz. U. z 2012 r., poz. 739, zwanego dalej: „rozporządzeniem w sprawie wymagań z 2012 r.” 
22 SE.9020.69.3.2018 z dnia 24 września 2018 r. 
23 Termin wykonania obowiązku w cyt. decyzji wyznaczono na dzień 31 grudnia 2020 r.  
24 Dz. U. poz. 595. 
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próby kontrolnej miesiącach w ww. latach, wystąpiło 47 przypadków świadczenia 
pracy bez odpoczynku ponad 24 godziny, z tego: 
− przez okres 48 godzin – dwa przypadki, 
− przez okres 36 godzin – jeden przypadek, 
− przez okres 32 godzin – pięć przypadków, 
− przez okres 30 godzin – dwadzieścia trzy przypadki, 
− przez okres 28 godzin – dwa przypadki, 
− przez okres 27 godzin – jeden przypadek, 
− przez okres 26 godzin – trzynaście przypadków, 

(dowód: akta kontroli str. 362-368; 371-375; 379-383; 387-389; 392-393; 396-400; 
403-404; 408-410; 413-414; 418-420; 729-731) 

 
W lipcu i październiku w latach 2017-2019 wystąpiły przypadki świadczenia pracy 
przez lekarzy anestezjologów zatrudnionych w Szpitalu na podstawie umów 
cywilnoprawnych, nieprzerwanie przez długi okres, przekraczający nawet 
24 godziny. W wybranych do próby kontrolnej miesiącach w ww. okresie, wystąpiło 
113 przypadków świadczenia pracy bez odpoczynku ponad 24 godziny, z tego: 
− przez okres 48 godzin – jeden przypadek,  
− przez okres 47 godzin – trzy przypadki, 
− przez okres 46 godzin – jeden przypadek, 
− przez okres 41 godzin – jeden przypadek, 
− przez okres 40 godzin – dwa przypadki, 
− przez okres 33 godzin – dwa przypadki, 
− przez okres 32 godzin – czterdzieści przypadków, 
− przez okres 31 godzin – trzy przypadki, 
− przez okres 30 godzin – trzynaście przypadków, 
− przez okres 29 godzin – dziesięć przypadków, 
− przez okres 28 godzin – dziesięć przypadków, 
− przez okres 27 godzin – jedenaście przypadków, 
− przez okres 26 godzin – trzynaście przypadków, 
− przez okres 25 godzin – trzy przypadki. 

(dowód: akta kontroli str. 732-753) 
Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że sposób ustalania harmonogramów czasu pracy 
lekarzy zapewnia bezpieczeństwo oddziału ginekologiczno-położniczego SPZZOZ 
i w pełni zabezpiecza opiekę anestezjologiczną dla pacjentek tego oddziału, a czas 
„dyżurowy” z reguły nie jest czasem w 100% wypełnionym pracą i pozwala 
w chwilach niewykonywania zadań służbowych na odpoczynek lekarzy 
świadczących swoje usługi. Wyjaśnił ponadto, że obowiązek wynikający z przepisu 
§ 6 ust. 2 załącznika do rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowany jest przez pracowników 
Działu Rozliczeń i Analiz, na podstawie informacji o zmianach w zatrudnieniu 
personelu przekazywanych przez pracowników Działu Kadr. 

(dowód: akta kontroli str. 723-728) 
6. Kontrole przeprowadzone w Szpitalu w latach 2017-2020 przez inne organy nie 
dotyczyły bezpośrednio opieki na pacjentkami, które poroniły, urodziły martwe 
dziecko lub którym dziecko zmarło krótko po porodzie. 

(dowód: akta kontroli str. 856-868) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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1. Regulamin organizacyjny Szpitala nie zawierał zadań Oddziału, co było 
niezgodne z przepisem art. 24 ust. 1 pkt 7 w związku z przepisem art. 23 ust. 
1 ustawy o działalności leczniczej. 

(dowód: akta kontroli str. 5-225) 
2. Szpital nieterminowo zgłosił 11 zmian w harmonogramie pracy personelu 
medycznego, natomiast 20 zmian w tym zakresie nie zgłosił w ogóle. Stanowiło to 
naruszenie § 6 ust. 1 i 2 załącznika do rozporządzenia w sprawie ogólnych 
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

(dowód: akta kontroli str. 256-422; 913) 
3. W lipcu i październiku w latach objętych kontrolą, w wyniku analizy kart ewidencji 
czasu pracy, stwierdzono przypadki świadczenia pracy przez 13 lekarzy (pięcioro 
lekarzy ginekologów i ośmioro anestezjologów) zatrudnionych w Szpitalu na 
podstawie umów cywilnoprawnych, nieprzerwanie przez długi okres, przekraczający 
24 godziny, a w skrajnych przypadkach trwający nawet 48 godzin. 

(dowód: akta kontroli str. 362-368; 371-375; 379-383; 387-389; 392-393; 396-400; 
403-404; 408-410; 413-414; 418-420; 723-753) 

Obsada osobowa w Oddziale była zgodna z warunkami wynikającymi z przepisów 
prawa. Zapewniono zarówno odpowiednią liczbę wykwalifikowanych lekarzy 
i położnych oraz stałą obecność lekarza anestezjologa w lokalizacji, w tym także 
w dni wolne od pracy. Jednak, niezgodnie z przepisem art. 24 ust. 1 pkt 7 w związku 
z przepisem art. 23 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, w regulaminie 
organizacyjnym Szpitala nie ujęto zadań Oddziału. 
Analiza czasu pracy lekarzy ginekologów i anestezjologów zatrudnionych na 
podstawie umów cywilnoprawnych wykazała, że w 160 przypadkach pracowali oni, 
bez odpoczynku, w wymiarze przekraczającym 24 godziny. W tych przypadkach nie 
mają zastosowania przepisy ustawy o działalności leczniczej określające normy 
i wymiar czasu pracy w podmiotach leczniczych oraz okres odpoczynku 
pracowników. 
W ocenie NIK, stwierdzone liczne przypadki dyżurów lekarzy zatrudnionych na 
podstawie umów cywilnoprawnych trwające nieprzerwanie powyżej 24 godzin, choć 
formalnie nienaruszające przepisów prawa, mogą wpływać na bezpieczeństwo lub 
zdrowie samych lekarzy, a także na zapewnienie właściwego poziomu udzielania 
świadczeń zdrowotnych. 
Szpital, w wielu przypadkach, nie realizował obowiązków wynikających z przepisu 
§ 6 ust. 1 i 2 załącznika do rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Nieterminowo zgłaszał do 
Podkarpackiego Oddziału NFZ zmiany w harmonogramie pracy personelu 
medycznego lub nie zgłaszał ich w ogóle. W ocenie NIK stwierdzone formalne 
uchybienia dotyczące terminowości zgłaszania zmian aktualizacyjnych nie miały 
wpływu na jakość sprawowanej opieki nad pacjentkami doznającymi niepowodzeń 
położniczych. 
Oddział był wyposażony w wymagany sprzęt medyczny, odpowiedni do pierwszego 
stopnia referencyjności, który posiadał wykonywane corocznie i aktualne badania 
techniczne dopuszczające go do użytku. 

 
Przestrzeganie obowiązujących uregulowań (w tym standardów) dotyczących 
opieki okołoporodowej w przypadkach poronień, martwych urodzeń lub 
urodzenia dziecka, które umiera wkrótce po porodzie 
 
1., 2. W Szpitalu, do dnia 10 marca 2020 r., nie określono w formie pisemnej 
wskaźników opieki okołoporodowej, które pozwalałyby na pełną i systematyczną 
analizę opieki okołoporodowej w szczególności w obszarach problematycznych. Nie 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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zdefiniowano tych obszarów oraz nie przejęto ich poziomu rzeczywistego 
i pożądanego. 

(dowód: akta kontroli str. 495-499) 
W regulaminie organizacyjnym Szpitala, do dnia 15 maja 2020 r., nie określono 
sposobu realizacji oraz dokumentowania działań dotyczących ustalania 
i monitorowania wskaźników opieki okołoporodowej. 

(dowód: akta kontroli str. 32-225) 
Według ust. 2 części I Standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w podmiotach 
wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych 
w zakresie opieki okołoporodowej – stanowiącego załącznik do rozporządzenia 
w sprawie standardu z 2018 r. – podmioty wykonujące działalność leczniczą 
udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki okołoporodowej ustalają 
wskaźniki tej opieki i monitorują je, nie rzadziej niż raz w roku, kierując się 
ograniczaniem interwencji medycznych wskazanych w ust. 125 oraz oceną 
satysfakcji kobiet objętych opieką. Sposób realizacji oraz dokumentowanie działań 
dotyczących ustalania i monitorowania wskaźników opieki okołoporodowej powinien 
określać – zgodnie z ust. 3 części I standardu – regulamin organizacyjny podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą. 
 
Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że w Zespole wskaźniki opieki okołoporodowej oraz 
zasady ich monitorowania zostały wprowadzone zarządzeniem Dyrektora Szpitala 
nr 17/2020 z dnia 10 marca 2020 r. We wcześniejszym okresie w sposób zbiorczy 
ewidencjonowane były jedynie ilości cięć cesarskich w Księdze Cięć Cesarskich. 
Analizie zostały poddane opinie pacjentek o opiece okołoporodowej za 2019 r. 
wyrażone w anonimowych ankietach satysfakcji pacjentów. Analizę wykonała 
Oddziałowa Oddziału. 

(dowód: akta kontroli str. 495-498) 
W treści zarządzenia Dyrektora Szpitala wprowadzającego procedurę Standard 
opieki okołoporodowej zapisano m.in., że w celu zapewnienia dobrego stanu 
zdrowia matki i dziecka, ograniczenia niezbędnych interwencji medycznych oraz 
oceny satysfakcji kobiet objętych opieką – Oddział oraz Oddział Noworodkowy 
udzielający świadczeń w zakresie opieki okołoporodowej ustala wskaźniki tej opieki 
i kompleksowo analizuje je nie rzadziej niż raz w roku. Monitoruje się ilość 
interwencji medycznych w zakresie: amniotomii, indukcji porodu, stymulacji 
czynności skurczowej, podawania opioidów, nacięć krocza, cięć cesarskich, 
podawania noworodkowi mleka modyfikowanego. Wskaźniki monitorowane są przez 
Lekarza Kierującego Oddziałem oraz Położną/Pielęgniarkę Oddziałową, każdy 
w swoim zakresie. Wyniki analiz z każdego roku przekazywane są w formie 
pisemnej do Pełnomocnika Dyrektora ds. Jakości do dnia 15 marca. 

(dowód: akta kontroli str. 499) 
Rada Społeczna Zespołu, uchwałą z dnia 7 maja 2020 r., pozytywnie zaopiniowała 
wprowadzenie zmiany w regulaminie organizacyjnym Szpitala, dotyczącej 
zapewnienia w Zespole standardów opieki okołoporodowej zgodnie z wymaganiami 
rozporządzenia w sprawie standardu z 2018 r. W ramach realizacji przedmiotowego 
standardu Zespół miał monitorować raz w roku następujące wskaźniki opieki 
okołoporodowej: ilość amniotomii, ilość indukcji porodu, ilość stymulacji czynności 
skurczowej, ilość podawanych opioidów, ilość nacięcia krocza, ilość cięć cesarskich, 
ilość podań noworodkowi mleka modyfikowanego. Zmiany w regulaminie 
organizacyjnym Szpitala w ww. zakresie zostały wprowadzone od dnia 
15 maja 2020 r. 

                                                      
25 Tj.: amniotomii (tj. przebicia pęcherza płodowego), indukcji porodu, stymulacji czynności skurczowej, 
podawania opioidów, nacięcia krocza, cięcia cesarskiego oraz podania noworodkowi mleka modyfikowanego. 
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(dowód: akta kontroli str. 589-592) 
W dniu 10 lutego 2020 r. Oddziałowa Oddziału skierowała do Pełnomocnika 
Dyrektora do spraw Jakości Zespołu informację dotyczącą analizy 
143 anonimowych ankiet satysfakcji wypełnionych przez kobiety, które rodziły 
w Szpitalu w 2019 r. W analizie tej wskazano m.in., że: 
- 68% ankietowanych kobiet odbyło poród drogami natury, natomiast 38% rodziło 

przez cesarskie cięcie, 
- 42% ankietowanych określiło swój poród jako bolesny, 38% – zgodny 

z oczekiwaniami, 16% – pozytywny, 4% – przerażający, 
- komunikacja podczas porodu została oceniona przez 80% pacjentek jako 

zdecydowanie dobra, przez 17% – jako raczej dobra, zaś komunikacja personelu 
z pacjentką na Oddziale została oceniona w 68% jako zdecydowanie dobra, 
w 26% jako raczej dobra, zaś w 1% jako raczej niedobra, 

- 42% i 45% pacjentek oceniło zapewnienie intymności podczas porodu i na 
Oddziale jako odpowiednio: zdecydowanie zachowaną i raczej zachowaną, 3% 
podało, że intymność nie została zachowana dostatecznie, 

- pacjentki po porodzie cięciem cesarskim określiły łagodzenie bólu porodowego 
jako zdecydowanie dobry, zaś rodzące siłami natury dużo gorzej, 13% nie określiło 
poziomu łagodzenia bólu, 8% uważało, że ból nie był łagodzony, 12% wskazało, 
że ból nie był zdecydowanie łagodzony lub „nie dotyczy”, 

- kontakt dziecka „skóra do skóry” bezpośrednio po porodzie był zachowany u 73% 
kobiet, u 20% – raczej nie, 7% uznało ten kontakt jako za krótki lub wskazało, że 
w ogóle on się nie odbył, 

- wsparcie w karmieniu piersią dziecka 52% kobiet oceniło jako zdecydowanie 
dobry, 34% – jako dobry, nieliczne pacjentki uznało wsparcie jako 
niewystarczające, 

- 78% kobiet oceniło otrzymane wsparcie w trakcie porodu maksymalnie na 5, 19% 
– na 4, 3% – na 3, 

- opieka na Oddziale została oceniona przez 66% kobiet na poziomie bardzo 
dobrym, przez 25% – dobrym, przez 6% – dostatecznym. 

Ankietowane pacjentki, jako niedogodności, wskazały na: konieczność remontu 
łazienek niewyposażonych w wieszaki na ubrania i krzesła, ich brak w sąsiedztwie 
sal, niewygodne łóżka i materace, mały pokój odwiedzin. 

(dowód: akta kontroli str. 500) 
3. Wewnętrzne zasady/procedury dotyczące opieki nad pacjentkami, które poroniły, 
urodziły martwe dziecko lub dziecko, które zmarło krótko po porodzie, zostały 
przedstawione w punkcie pierwszym pierwszego obszaru wystąpienia 
pokontrolnego. Zasady umieszczania pacjentek z niepowodzeniami położniczymi 
w odrębnych salach Oddziału zostały określone procedurą – Standard opieki 
okołoporodowej w dniu 10 marca 2020 r. Do tego dnia, wg Dyrektora Szpitala 
i lekarza kierującego Oddziałem, pacjentki takie były hospitalizowane w części 
ginekologicznej Oddziału, w miarę możliwości w oddzielnych salach.  

(dowód: akta kontroli str. 423-426; 455; 495-499) 
4., 5., 6. Wg planów szkoleń wewnątrzoddziałowych na lata 2017-2019 dla 
personelu Oddziału zaplanowano łącznie 61 szkoleń, w tym zrealizowano osiem 
szkoleń odnoszących się do sposobu postępowania z pacjentkami 
doświadczającymi niepowodzeń położniczych, tj.: 
- w 2017 r. – Prawa pacjenta a etyka zawodowa, w szkoleniu uczestniczyło 14 osób 

z Oddziału, 
- w 2018 r. – Prawa pacjenta, w szkoleniu uczestniczyło 13 osób z Oddziału; 

Postępowanie w przypadku ciąży obumarłej – postępowanie położnej oraz Brak 
postępu porodu – ocena postępowania, w szkoleniu uczestniczyło 16 osób 
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z Oddziału; Poród przedwczesny zagrażający – co nowego?, w szkoleniu 
uczestniczyło 11 osób z Oddziału, 

- w 2019 r. – Standard opieki okołoporodowej, w szkoleniu uczestniczyło 16 osób 
z Oddziału; Prawa pacjenta, w szkoleniu uczestniczyło 15 osób z Oddziału; 
Problemy emocjonalne związane z ciążą i połogiem, w szkoleniu uczestniczyło 
17 osób z Oddziału.  

W styczniu 2020 r. zorganizowano szkolenie pt. Zdarzenia niepożądane – 
przypomnienie zasad zgłaszania oraz omówiono kwestie związane z analizą ankiet 
badających satysfakcję opieki okołoporodowej, w którym uczestniczyło 10 osób 
z Oddziału. 
Wiedzę w zakresie postępowania z pacjentkami, które doświadczyły niepowodzeń 
położniczych personel Oddziału uzyskał także na podstawie rekomendacji, 
przedstawionych w punkcie pierwszym pierwszego obszaru wystąpienia 
pokontrolnego. 
W latach 2017-2019 zrealizowano 15 szkoleń dla personelu Szpitala, były one 
przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne, w których uczestniczyło łącznie 
594 osoby. W szkoleniach indywidualnych personelu Szpitala uczestniczyło łącznie 
51 osób, w tym w ramach specjalizacji ginekologiczno-położniczej – 13. Żadne 
z tych szkoleń w swoim przedmiocie nie miały zagadnień związanych z opieką nad 
pacjentkami doświadczającymi poronień, urodzeń martwego dziecka lub śmierci 
dziecka wkrótce po porodzie.  
Poniesione wydatki na szkolenia personelu w Szpitalu w latach 2017-2019 wyniosły 
150 087,40 zł, z tego w 2017 r. – 36 719 zł, w 2018 r. – 16 958,40 zł i w 2019 r. – 
96 410 zł. Na szkolenia pracowników Oddziału wydatkowano łącznie 6 924 zł, z tego 
w 2017 r. – 1 130 zł, w 2018 r. – 500 zł i w 2019 r. – 5 294 zł. Na szkolenia 
w Oddziale (w 2019 r.) pn. Standardy opieki okołoporodowej – Edukacja i wsparcie 
kobiety w okresie laktacji oraz Prawa pacjenta i ochrona danych osobowych 
w służbie zdrowia wydatkowano odpowiednio 3 996 zł i 404 zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 423-453; 537-550; 586-588; 869-884) 
Na zadane pytanie: Czy w Oddziale wprowadzono mechanizmy pozwalające na 
sprawdzenie (weryfikację) właściwego przygotowania personelu medycznego do 
opieki nad pacjentkami, które poroniły, urodziły martwe dziecko lub których dziecko 
zmarło krótko po porodzie, a jeżeli tak to jakie? W przypadku niewprowadzenia 
takich mechanizmów proszę o wskazanie przyczyn takiego stanu i sposobu 
weryfikowania poziomu tego przygotowania, lekarz kierujący Oddziałem wyjaśnił, że 
wprowadzono takie mechanizmy, nie wskazując ich. 

(dowód: akta kontroli str. 586-588) 
7., 8. W latach 2017-2020 położne i lekarze Oddziału nie otrzymali wsparcia 
dotyczącego radzenia sobie ze stresem. Bieżące problemy rozwiązywano we 
własnym zakresie. Nie planowano i nie realizowano szkoleń z tej tematyki. 

 (dowód: akta kontroli str. 537-550) 
W trakcie niniejszej kontroli każda z siedmiu położonych Oddziału wskazała, że 
w latach 2017-2020 nie udzielano im wsparcia dotyczącego radzenia sobie ze 
stresem w związku z opieką nad pacjentkami, które poroniły, urodziły martwe 
dziecko lub dziecko zmarło wkrótce po porodzie. Same też nie zgłaszały takich 
potrzeb w tym zakresie. Cztery położne podały, że nie oferowano im takiej pomocy. 
Trzy nie wypowiedziały się w tej sprawie. Jedna z położnych wyjaśniła, że bazowała 
na swojej wiedzy uzyskanej w trakcie kształcenia, głównie podyplomowego, zaś 
inna że ma świadomość możliwości rozmowy z psychologiem. Po szkoleniach 
dotyczących form pomocy możliwych do udzielenia pacjentkom, personel Oddziału 
rozmawiał na temat tego, jak ma sobie radzić z własnym stresem. 
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Pięć położnych zwróciło uwagę, że realizowane w Szpitalu działania w ww. zakresie 
nie są wystarczające, mogłyby zostać poszerzone, zaś dwie z nich, że dodatkowo 
są niewłaściwe. Jedna położna stwierdziła, że większość zadań jest realizowana we 
właściwym zakresie, a jedyną niedogodnością jest brak psychologa klinicznego lub 
prenatalnego na całym etacie w Szpitalu, który służyłyby każdego dnia wymaganą 
pomocą i wsparciem pacjentkom oraz personelowi. Na konieczność zapewnienia 
pomocy psychologicznej dla personelu wskazały także inne dwie położne. Jedna 
położna nie wypowiedziała się, czy działania realizowane w Szpitalu są właściwe 
i wystarczające. 
Odnośnie trudności, które występują w pracy z pacjentkami doświadczającymi 
niepowodzeń położniczych położne wskazały m.in. na brak możliwości 
indywidualnego podejścia do pacjentek, okazania im większego wsparcia, uwagi 
i empatii z powodu innych obowiązków wynikających z wykonywanego dyżuru, małą 
obsadę personelu medycznego, brak codziennej dostępności psychologa zarówno 
dla pacjentek jak i personelu. 
Na pytanie, czy istnieje potrzeba doskonalenia zawodowego (np. w formie 
warsztatów, superwizji) w związku z pracą z pacjentkami, które poroniły, urodziły 
martwe dziecko lub dziecko zmarło wkrótce po porodzie sześć na siedem położnych 
podało, że ich zdaniem jest taka potrzeba, np. w formie warsztatów dotyczących 
właściwych zachowań czy prowadzenia rozmów z pacjentką, która doświadczyła 
niepowodzenia położniczego, udzielania jej wsparcia i informowania 
o przysługujących jej prawach. Jedna położna nie wypowiedziała się w tej sprawie. 
Cztery położne wskazały, że odczuwają potrzebę przeciwdziałania tzw. wypaleniu 
zawodowemu. Dwie, że ich ten problem nie dotyczy. Jedna położna nie 
wypowiedziała się w tej sprawie. 

(dowód: akta kontroli str. 514-536) 
Każdy z trzech lekarzy Oddziału podał, że w latach 2017-2020 nie otrzymał 
wsparcia dotyczącego radzenia sobie ze stresem, gdyż o takie wsparcie nie 
występował i go nie potrzebuje. 
Na pytanie, czy oferowano im możliwość uzyskania pomocy w zakresie radzenia 
sobie ze stresem, a jeżeli tak to kto, w jakim zakresie, formie, kiedy (w jakich 
okolicznościach) – lekarze nie udzielili odpowiedzi. 
Dwóch lekarzy wskazało, że realizowane w Szpitalu działania w ww. zakresie są 
właściwe i wystarczające. Jeden lekarz nie wypowiedział się w tej kwestii 
stwierdzając, że wsparcie psychologiczne należy się przede wszystkim pacjentkom 
po martwych urodzeniach i po trzech kolejnych poronieniach (roztrząsanie tego 
wcześniej wpędza pacjentkę w poczucie winy). 
W zakresie trudności występujących w pracy z pacjentkami doświadczającymi 
niepowodzeń położniczych dwaj lekarze podali, że nie występują żadne trudności 
w tym zakresie. Jeden lekarz nie wypowiedział się w tej kwestii. 
Na pytanie, czy istnieje potrzeba doskonalenia zawodowego (np. w formie 
warsztatów, superwizji) w związku z pracą z ww. pacjentkami dwóch lekarzy 
wskazało, że nie widzi potrzeby takiego doskonalenia. Nie odczuwali oni także 
potrzeby przeciwdziałania tzw. wypaleniu zawodowemu. 
Jeden z lekarzy podał, że wypaleniem zawodowym najbardziej zagrożony jest biały 
personel średni. Jego zdaniem szkolenia mogą być potrzebne po zapewnieniu 
pracownikom bezpieczeństwa finansowego i godnego wynagrodzenia. Personel 
lekarski mógłby skorzystać na szkoleniach z lepszej komunikacji z pacjentem oraz 
łagodzenia skutków stresu związanych z niepowodzeniami medycznymi. 

 (dowód: akta kontroli str. 505-513) 
Lekarz kierujący Oddziałem wyjaśnił, że praca w Oddziale związana jest 
z nieustannym stresem a sposób przeżywania różnych zdarzeń przez członków 
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personelu ma charakter indywidualny. Dotychczas wsparcia udzielano sobie 
wzajemnie, podczas indywidualnych rozmów między poszczególnymi członkami 
zespołu. Nikt nie artykułował potrzeby wsparcia zewnętrznego, poprzez np. porady 
psychologiczne lub inne formy pomocy, w związku z czym nie podejmowano takich 
działań. Być może ktoś indywidulanie zwracał się o taką pomoc bezpośrednio i z niej 
korzystał, lecz jego nikt o takich sytuacjach nie informował. 
W zakresie trudności występujących w pracy z pacjentkami doświadczającymi 
niepowodzeń położniczych problemem był brak psychologa klinicznego 
zatrudnionego w Szpitalu na stałe, co najmniej na półtora etatu. Obciążeniem była 
również konieczność ustalenia przyczyny niepowodzenia położniczego. 
W przypadku ciąż dużych przyczynę udaje się ustalić w nie więcej niż połowie 
przypadków, a w odniesieniu do poronień – rzadko kiedy. 
W zakresie potrzeby doskonalenia zawodowego, lekarz kierujący Oddziałem 
stwierdził, że na pewno takie potrzeby istnieją. Nigdy jednak nie spotkał się choćby 
z jednym wykładem na ten temat w czasie, niekiedy, kilkudniowych obrad 
kongresów czy konferencji. Z własnej inicjatywy, końcem ubiegłego roku, nawiązał 
kontakt z wykładowcą z Uniwersytetu Wrocławskiego, który zajmuje się tą 
problematyką, celem zorganizowania szkolenia w Oddziale. Otrzymał ustną 
akceptację tej inicjatywy, jednak projekt został przerwany panującą pandemią. 
Zdaniem lekarza kierującego Oddziałem lekarze i położne pracujące w Oddziale 
odczuwają potrzebę przeciwdziałania tzw. wypaleniu zawodowemu, rozmawiają na 
ten temat. Realizowane w Szpitalu formy w ww. zakresie nie są wystarczające, lecz 
dotyczy to całego systemu opieki zdrowotnej w kraju, a nie tylko Szpitala. 
Najbardziej istotną sprawą jest posiadanie przez Szpital psychologa klinicznego 
służącego pacjentkom, personelowi, a może i rodzinom chorych. Psycholog 
pozostaje jednak w sferze marzeń, gdyż brakuje lekarzy różnych specjalności, 
położnych, pielęgniarek, ratowników. 

 (dowód: akta kontroli str. 501-504) 
Zgodnie z ust. 3 pkt 9 części VII załącznika do rozporządzenia w sprawie 
standardów z 2015 r. i ust. 3 pkt 11 części XV załącznika do rozporządzenia 
w sprawie standardu z 2018 r., osobom wykonującym zawód medyczny zapewnia 
się wsparcie w radzeniu sobie ze stresem, w związku z opieką nad kobietą 
i dzieckiem, w sytuacjach niepowodzenia położniczego (sytuacjach szczególnych). 
 
Na zadane pytania: Dlaczego w latach 2017-2020 nie udzielano personelowi 
Oddziału opiekującemu się pacjentkami, które poroniły lub urodziły martwe dziecko 
profesjonalnego wsparcia w radzeniu sobie ze stresem, np. psychologa mimo, że 
istniała taka potrzeba, w szczególności wśród położnych?, Czy oferowano 
możliwość uzyskania pomocy w każdym czasie w razie potrzeby, a jeżeli tak to 
kiedy (w jakich okolicznościach) i w jakiej formie?, Czy zgłaszano potrzeby w ww. 
zakresie (w jakiej formie - pisemnej, ustnej i komu) i czy wystąpiły sytuacje, że nie 
otrzymano lub otrzymano je w terminie późniejszym od oczekiwanego (proszę 
o wskazanie liczby taki przypadków w latach 2017-2020 i przyczyn takiego stanu)?, 
Czy zdaniem Pana istnieje potrzeba doskonalenia zawodowego (np. w formie 
warsztatów, superwizji) w związku z pracą z pacjentkami które poroniły, urodziły 
martwe dziecko lub dziecko zmarło wkrótce po porodzie? W przypadku 
niepodejmowania działań w ww. zakresie, także mimo zgłaszania potrzeb, proszę 
o podanie przyczyn takiego stanu, Czy zdaniem Pana osoby z personelu 
medycznego pracujące z takimi pacjentkami odczuwają potrzebę przeciwdziałania 
tzw. wypaleniu zawodowemu i czy takie potrzeby były zgłaszane?, Czy w Pana 
opinii realizowane w Szpitalu formy w ww. zakresie są właściwe i wystarczające?, 
Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że w przypadku zaistnienia konieczności uzyskania przez 
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pacjentki wsparcia psychologa istnieje możliwość skorzystania z porady psychologa 
na podstawie obowiązującej umowy. W przypadku zasygnalizowania takiej potrzeby 
przez personel położniczy, mógłby on również jednostkowo uzyskać pomoc 
w ramach obowiązującej umowy. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby dla 
większego grona pracowników, poszerzeniu uległby zakres obecnie obowiązującej 
umowy. Na podstawie powziętych od Państwa informacji o potrzebie takiego 
wsparcia prowadzony jest proces aneksowania umowy o przedmiotowy zakres. 
W latach 2017-2020 żadna z osób personelu Oddziału nie sygnalizowała potrzeby 
skorzystania ze wsparcia, np. psychologa w radzeniu sobie ze stresem, w tym 
również wynikającym z relacji z pacjentkami, których ciąża zakończyła się 
poronieniem lub martwym urodzeniem. W ankietach satysfakcji pracowników, 
wypełnionych corocznie przez personel, żadna z położnych w 2019 r. nie zgłosiła 
potrzeby takiego szkolenia. Również w latach 2017 i 2018 nie wpłynęły od personelu 
Oddziału sygnały o potrzebach wsparcia w zakresie tzw. wypalenia zawodowego. 
Personel pracujący z pacjentkami, które poroniły, urodziły martwe dziecko lub ich 
dziecko zmarło wkrótce po porodzie, w mojej ocenie wymaga wsparcia. Zarówno 
w zakresie aktualizowania wiedzy merytorycznej, ale również zasad i sposobów 
postępowania z pacjentami i ich rodzinami, także w kwestiach związanych 
ze wsparciem psychologicznym dla pacjentek jak i personelu. Możliwe formy 
realizacji tych zadań to indywidualne, grupowe sesje z psychologami, warsztaty, 
wykłady. Jednak w obecnej sytuacji ochrony zdrowia, tzn. trwających od wielu lat 
permanentnych zmian w obszarze prawnym, organizacyjnym, ekonomicznym, 
prowadzących do braku stabilizacji finansowej szpitali, a w konsekwencji do 
konieczności ciągłej „walki” o zabezpieczenie środków finansowych na zapewnienie 
pokrycia podstawowych kosztów związanych z udzielaniem świadczeń 
(wynagrodzeń personelu, leków i materiałów medycznych), realizacja działań 
wspierających i edukacyjnych jest niezwykle utrudniona. Wsparcie psychologa, 
a szczególnie w formie planowych szkoleń, np. indywidualnych sesji czy warsztatów, 
jest relatywnie dużym kosztem. Analogicznie, zatrudnienie psychologa klinicznego 
w wymiarze pełnego etatu, jest bardzo pożądane zarówno dla wsparcia opieki nad 
pacjentami Szpitala, jak również wsparcia personelu. Jednak łączy się to z kolejnym 
obciążeniem budżetu Szpitala, a jednocześnie personel o wymaganych 
kompetencjach jest niezwykle trudny do pozyskania, szczególnie w mniejszych 
ośrodkach. Szpital prowadzi działania edukacyjne w ramach szkoleń wewnętrznych 
lub zewnętrznych. Jednak w przypadku szkoleń zewnętrznych poprzedzone jest to 
poszukiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania, ewentualnie współfinansowania.  
W planowaniu szkoleń dyrekcja uwzględnia zarówno potrzeby szkoleniowe 
wynikające ze specyfiki zakresu udzielanych w Szpitalu świadczeń, jak i potrzeby 
zgłaszane przez personel. W związku z zasygnalizowanymi przez personel 
położniczy, w przeprowadzonych przez Państwa zapytaniach ankietowych, 
w ramach działań realizowanych w związku z bieżącą kontrolą, zostanie 
przeprowadzone poszerzone badanie potrzeb personelu położniczego i na tej 
podstawie zostaną wpisane do planu szkoleń na rok przyszły odpowiednie 
zagadnienia edukacyjne.  

(dowód: akta kontroli str. 580-584) 
9., 10. Obowiązki Szpitala dotyczące informowania pacjentek z niepowodzeniami 
położniczymi o przysługujących prawach związanych z postępowaniem ze 
zwłokami/szczątkami dzieci martwo urodzonych, w tym z ich pochówkiem oraz 
zgłaszaniem do USC zostały ujęte w Procedurze.  
Ponadto pacjentkom udostępniane były broszury zawierające informacje na temat: 
rejestracji dziecka w USC, pochówku, zasiłku pogrzebowego, urlopu 
macierzyńskiego, badań genetycznych, odszkodowania, możliwości uzyskania 
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pomocy poza Szpitalem, pożegnania ze zmarłym dzieckiem, skorzystania ze 
świadczeń poradni zdrowia psychicznego czy pomocy psychologa. Ponadto 
personel Szpitala służył pomocą, korzystając ze wskazówek zawartych 
w rekomendacjach i udzielał ustnych informacji oraz odpowiedzi na zadawane 
pytania związane z sytuacją pacjentek, w której się znalazły.  
Szczegółowe informacje w tym zakresie oraz sposób ich realizacji zostały 
przedstawione w pierwszym punkcie pierwszego obszaru i ósmym – trzeciego 
obszaru niniejszego wystąpienia pokontrolnego.  

Na zadane pytania: Czy pacjentki, które poroniły, urodziły martwe dziecko lub 
którym dziecko zmarło krótko po porodzie informowano o możliwości uzyskania 
dalszej pomocy psychologicznej, miejscach i organizacjach udzielających wsparcia, 
przysługujących prawach wynikających z sytuacji, w których się znalazły, możliwości 
pochówku utraconego dziecka, a jeżeli tak to w jaki sposób (czy np. opracowano dla 
pacjentek specjalne informatory dotyczące uzyskania dalszej pomocy, możliwości 
pochówku itp. z podaniem adresów lokalnych miejsc i organizacji udzielających 
wsparcia, wykazu placówek świadczących opiekę w zakresie zdrowia psychicznego, 
w taki sposób, aby łatwo i dogodnie mogły skorzystać z oferowanej pomocy, czy też 
np. korzystano z gotowych informatorów przygotowanych przez organizacje 
zewnętrzne) i w jakich okolicznościach? oraz Czy istnieją dokumenty potwierdzające 
te działania?, lekarz kierujący Oddziałem wyjaśnił, że pacjentki które poroniły lub 
urodziły martwe dziecko informowano o możliwości uzyskania pomocy 
psychologicznej. Te, które wyraziły taką chęć, miały zorganizowaną poradę 
psychologiczną lub psychiatryczną w czasie pobytu w Szpitalu lub miały wskazane 
miejsce, gdzie taką poradę mogły uzyskać. Niejednokrotnie termin wizyty był 
uzgadniany telefonicznie przez pracownika Oddziału, najczęściej przez Oddziałową 
Oddziału. Aktualnie nasz Szpital współpracuje z Gabinetem Psychologicznym M.Ch. 
oraz Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Rudniku w zakresie porad 
psychologicznych a także z lekarzem J.S. w zakresie porad psychiatrycznych. 
W sytuacjach, w których pacjentka chce uzyskać pomoc w innych miejscach, ma 
przekazywaną listę poradni sporządzoną przez Zespół przy Wojewodzie 
Podkarpackim, do własnego wyboru. Każdorazowo pacjentka jest informowana 
o możliwości wykonania badań określających płeć dziecka i/lub badań genetycznych 
na własny koszt, możliwości pochówku utraconego dziecka. Informacje te 
przekazywane są ustnie oraz w postaci ulotek. Działania te dokumentowane są 
w postaci ankiet wypełnianych przez pacjentki przy udziale położnych. Wszystkie 
pacjentki po porodach martwych dzieci odebrały zwłoki w szpitalnym Prosektorium. 
Pochówku i wyboru firmy pogrzebowej dokonywały we własnym zakresie. Pacjentki 
po poronieniach można podzielić na trzy grupy: 
a) te, które życzyły sobie pochówku – materiał uzyskany z poronień przekazywano 
do zakładu patologii, do badań histopatologicznych, 
b) te, które chciały dokonać pochówku we własnym zakresie, odbierały szczątki 
dziecka w Prosektorium szpitalnym, 
c) te, które życzyły sobie, by pochówku dokonał Szpital. Urząd Gminy i Miasta Nisko 
wyznaczył mogiłę zbiorową na cmentarzu komunalnym w Nisku. Pochówku 
dokonuje się cyklicznie przy udziale kapelana Szpitala, Oddziałowej naszego 
Oddziału i pracownika zakładu pogrzebowego posiadającego umowę ze Szpitalem. 
Każdorazowo staramy się spełnić życzenia pacjentek w tym zakresie. Wszystkim 
pacjentkom udziela się wyczerpujących informacji na temat obowiązującego stanu 
prawnego wynikającego z przepisów o aktach stanu cywilnego, zabezpieczenia 
społecznego i prawa pracy dotyczącego sytuacji, w jakiej się znalazły. Wydaje się im 
niezbędne akty prawne i zaświadczenia. 

(dowód: akta kontroli str. 423-426) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 
1. W Szpitalu, do dnia 10 marca 2020 r., nie określono w formie pisemnej 
wskaźników opieki okołoporodowej, zaś w regulaminie organizacyjnym Szpitala, do 
dnia 15 maja 2020 r. – sposobu realizacji oraz dokumentowania działań 
dotyczących ich monitorowania, pomimo iż przepisy nakładające na Szpital te 
zadania obowiązywały od dnia 1 stycznia 2019 r. Nieokreślenie poziomu 
rzeczywistego i pożądanego przyjętych wskaźników uniemożliwiało pełną 
i systematyczną analizę opieki okołoporodowej, w szczególności w obszarach 
problematycznych. 
Nieokreślenie wskaźników oraz sposobu realizacji i dokumentowania działań 
dotyczących ich monitorowania w regulaminie organizacyjnym stanowiło naruszenie 
ust. 2 i 3 części I Standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w podmiotach 
wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych 
w zakresie opieki okołoporodowej, stanowiącego załącznik do rozporządzenia 
w sprawie standardu z 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 32-225; 495-499) 
 

2. W latach 2017-2020 położne i lekarze Oddziału nie otrzymali wsparcia 
dotyczącego radzenia sobie ze stresem, pomimo wystąpienia potrzeb w tym 
zakresie. Stanowiło to naruszenie przepisu ust. 3 pkt 9 części VII załącznika do 
rozporządzenia w sprawie standardów z 2015 r. i ust. 3 pkt 11 części XV załącznika 
do rozporządzenia w sprawie standardu z 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 501-550; 580-584) 
 

W ocenie NIK, Szpital przestrzegał obowiązujących uregulowań (w tym standardów) 
dotyczących opieki okołoporodowej w przypadkach niepowodzeń położniczych, za 
wyjątkiem zapewnienia personelowi medycznemu wsparcia w radzeniu sobie ze 
stresem, a także określenia wskaźników opieki okołoporodowej oraz ich 
monitorowania. 
W miarę możliwości pacjentki, które poroniły lub urodziły martwe dzieci były 
umieszczane w odrębnych salach i były informowane o możliwości uzyskania 
pomocy psychologicznej, przysługujących prawach wynikających z sytuacji, 
w których się znalazły oraz o możliwości pochówku dziecka utraconego. Zadania 
Szpitala w tym zakresie zostały uregulowane zarówno w Procedurze, jak 
i w rekomendacjach. Ponadto informacje o prawach pacjentek zawarte były 
w udostępnianych im broszurach. 
Wprawdzie dopiero w dniu 10 marca 2020 r., Szpital ustalił w formie pisemnej 
wskaźniki opieki okołoporodowej, lecz nie wyznaczył zarówno faktycznego 
i docelowego poziomu, co zdaniem NIK, uniemożliwiało pełną i systematyczną 
analizę tej opieki, w szczególności w obszarach problematycznych. 
Mimo obowiązku wynikającego z ust. 2 i 3 części I Standardu organizacyjnego 
opieki zdrowotnej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą udzielających 
świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki okołoporodowej, stanowiącego załącznik 
do rozporządzenia w sprawie standardu z 2018 r., w regulaminie organizacyjnym 
Szpitala, do dnia 15 maja 2020 r., nie określono sposobu realizacji oraz 
dokumentowania działań dotyczących monitorowania wskaźników opieki 
okołoporodowej. 
Szpital podjął działania w celu przygotowania personelu medycznego do pracy 
z rodzicami doświadczającymi poronień i śmierci noworodków, organizując 
szkolenia w tym zakresie oraz zapoznając z zasadami postępowania ujętymi 
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w rekomendacjach. Zdaniem NIK, wobec zgłoszonych przez położne w trakcie 
niniejszej kontroli potrzeb doskonalenia zawodowego, np. odnośnie właściwych 
zachowań czy prowadzenia rozmów z pacjentkami, które doświadczyły 
niepowodzeń położniczych, udzielania im wsparcia i informowania 
o przysługujących prawach, należałoby poszerzyć tematykę szkoleń m.in. o te 
zagadnienia, także w formie szkoleń zewnętrznych. 
Obowiązek zapewnienia osobom wykonującym zawód medyczny wsparcia 
w radzeniu sobie ze stresem w związku z opieką nad kobietą i dzieckiem 
w sytuacjach niepowodzenia położniczego, ujęty został w przepisie ust. 3 pkt 9 
części VII załącznika do rozporządzenia w sprawie standardów z 2015 r. i ust. 3 
pkt 11 części XV załącznika do rozporządzenia w sprawie standardu z 2018 r. 
Szpital nie zapewnił takiego wsparcia. 

3. Świadczenia zapewniające pacjentkom stosowną pomoc 

1. Oddział posiadał warunki lokalowe i był wyposażony w sprzęt medyczny, który 
zapewniał udzielanie świadczeń zdrowotnych kobietom, które poroniły, urodziły 
martwe dziecko lub którym dziecko zmarło zaraz po porodzie na właściwym 
poziomie. Świadczenia były udzielane pacjentkom w warunkach poszanowania ich 
godności i intymności. Położnicza Izba Przyjęć wyposażona była w sygnalizator 
świetlny informujący o trwającym badaniu. Ulokowanie foteli ginekologicznych 
zapewniało badanej pacjentce intymność, poprzez zastosowanie parawanu. 
Dla pacjentek po niepowodzeniach położniczych wprawdzie nie wyodrębniono 
oddzielnej sali, jednak w tzw. sali matek, która zwykle wykorzystywana była do 
porodów rodzinnych, odbywały się porody martwych dzieci. 
Łóżka w pokojach łóżkowych były dostępne z trzech stron, w tym z dwóch 
dłuższych. Odstępy między łóżkami umożliwiały swobodny dostęp do pacjentek. 
Szerokość pokoju łóżkowego umożliwiła wyprowadzenie łóżka. Pokoje łóżkowe 
w Oddziale były wyposażone w umywalki z ciepłą i zimną wodą, dozowniki 
z mydłem w płynie oraz pojemniki z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemniki na 
zużyte ręczniki. Znajdujące się w pomieszczeniach meble umożliwiały ich mycie 
oraz dezynfekcję. Połączenia ścian z podłogami były wykonane w sposób 
umożliwiający ich mycie i dezynfekcję. W pokojach łóżkowych zapewniono 
bezpośredni dostęp światła dziennego. Pomieszczenia, w których były wykonywane 
badania lub zabiegi wyposażono w: co najmniej jedną umywalkę z baterią z ciepłą 
i zimną wodą, dozownik z mydłem w płynie, dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym, 
pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki. 
Pomieszczenia, w których były wykonywane badania lub zabiegi przy użyciu 
narzędzi i sprzętu wielokrotnego użycia, niezależnie od umywalek, były wyposażone 
w zlew z baterią. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne wyposażone były w miskę 
ustępową, umywalkę, dozownik z mydłem w płynie, pojemnik z ręcznikami 
jednorazowego użycia oraz pojemnik na zużyte ręczniki. 
Na korytarzu Oddziału, na stoliku oraz na tablicy ogłoszeń znajdowały się ulotki 
z informacjami dotyczącymi praw po poronieniu. 

(dowód: akta kontroli str. 806-855; 917-920) 
2., 3. Analizą objęto 60 dokumentacji medycznych pacjentek, które w latach 2017-
2019 poroniły lub urodziły martwe dziecko w Szpitalu. 
W każdej dokumentacji znajdowały się oświadczenia pacjentek w sprawie wyrażenia 
zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innego świadczenia 
zdrowotnego, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie 
dokumentacji medycznej, a także zgody pacjentek na przyjęcie ich do Szpitala. 
W dokumentacji medycznej jednej z pacjentek nie było oświadczeń na podstawie 
§ 8 ust. 1 pkt 1 i 2 cyt. rozporządzenia w sprawie upoważnienia do uzyskiwania 
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informacji o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach oraz do uzyskiwania 
dokumentacji.  

(dowód: akta kontroli str. 606-628) 
Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że prawo do wskazania osoby upoważnionej do 
uzyskania informacji o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych 
oraz do uzyskania dokumentacji medycznej, jak sama nazwa wskazuje, jest 
prawem, a nie obowiązkiem. Pacjentka ma prawo takiej osoby nie wskazywać, 
a naszym obowiązkiem jest jej to prawo uszanować. Przy tej okazji mogę 
powiedzieć, że zdarzają się sytuacje, w których pacjentka podaje dane osoby 
upoważnionej, po czym ustnie zakazuje udzielania jakichkolwiek informacji o swoim 
stanie zdrowia osobie wcześniej upoważnionej, ani nikomu innemu. Sprawy 
dotyczące ciąży są sferą niezwykle intymną i należy uszanować w tym względzie 
wolę kobiet. Nie było też adnotacji o odmowie skorzystania z tego prawa. 

(dowód: akta kontroli str. 596-605) 
Zdaniem NIK, odmowa udzielenia upoważnienia do uzyskiwania informacji o stanie 
zdrowia i udzielonych świadczeniach oraz do uzyskiwania dokumentacji winna 
znaleźć odzwierciedlenie w dokumentacji medycznej w formie stosownego zapisu 
potwierdzającego ten fakt. 
 
W analizowanych historiach chorób znajdowały się: karty indywidualnej opieki 
pielęgniarskiej/położniczej, karty gorączkowe, karty zleceń lekarskich i karty 
przebiegu znieczulenia. W dwóch przypadkach nie było Kart obserwacji 
wymaganych przepisem § 15 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie dokumentacji 
medycznej, zgodnie z którym do historii choroby dołącza się dokumenty dodatkowe, 
w szczególności: kartę obserwacji lub kartę obserwacji porodu. 

(dowód: akta kontroli str. 606-628) 
W obu przypadkach, gdzie stwierdzono brak Kart obserwacji, Dyrektor Szpitala 
wyjaśnił, że dokumentacja dotyczy pacjentek przebywających w Oddziale kilka 
godzin. Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązuje przynajmniej jeden wpis 
lekarza sprawującego opiekę w ciągu doby określający stan pacjentki. Takim 
wpisem jest opis badania przy przyjęciu do Szpitala. Z punktu widzenia prawnego 
jest to wystarczające. Tego samego zdania była Komisja przyznająca akredytację 
naszemu Szpitalowi dwa lata temu. W ww. przypadkach, przy tak krótkim pobycie 
pacjentek w Oddziale, mogło najzwyczajniej nie być czasu na dokonanie drugiego 
wpisu, nie stanowi to jednak uchybienia prawnego. 

(dowód: akta kontroli str. 596-605) 
W 13 kartach informacyjnych z leczenia szpitalnego nie było danych na temat 
wykonanych badań usg i dat wyłyżeczkowania, tj. informacji wymaganych na 
podstawie przepisu § 24 ust. 3 pkt 2 i 3 ww. rozporządzenia, zgodnie z którym karta 
informacyjna z leczenia szpitalnego zawiera (…) wyniki badań diagnostycznych 
wraz z opisem oraz wyniki konsultacji (pkt 2) i opis zastosowanego leczenia, 
a w przypadku wykonania zabiegu lub operacji – datę wykonania (pkt 3). Ponadto, 
w 35 kartach nie było informacji o zastosowanym znieczuleniu. W pozostałym 
zakresie analizowane karty spełniały wymogi cyt. przepisu rozporządzenia.  

(dowód: akta kontroli str. 606-628) 
Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że w zdecydowanej większości, pacjentki przychodzą do 
Szpitala z rozpoznanym wcześniej obumarciem ciąży i dokładnym opisem badania 
usg z załączonymi zdjęciami z videoprintera. Podobnie jak w innych gałęziach 
medycyny takie wyniki badań zewnętrznych są honorowane. W tych sytuacjach, 
w celu potwierdzenia, przykładamy jedynie głowicę usg na chwilę i uzyskując obraz 
taki jak w dostarczonym badaniu ambulatoryjnym, wdrażamy dalsze procedury. Tę 
czynność odnotowujemy jedynie w opisie badania pacjentki przy przyjęciu do 
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Szpitala lub w obserwacji lekarskiej. Pełny opis badania wykonujemy najczęściej 
wtedy, gdy uzyskany obraz odbiega od badania dostarczonego, czymś się różni. 
W kwestii braków wpisów o wykonanym znieczuleniu w kartach informacyjnych 
wyjaśnił, że rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej w § 24 podaje, jakie 
części składowe powinna zawierać karta informacyjna z leczenia. Nie ma tam mowy 
o konieczności podawania informacji o znieczuleniu, jakie towarzyszy samemu 
zabiegowi. Takiego samego zdania była Komisja Akredytacyjna. 
Brak daty wyłyżeczkowania w karcie informacyjnej w jednej historii choroby może 
być spowodowany tym, że sporządzany był w niedzielę, przez lekarza na co dzień 
niepracującego w Szpitalu, karta wydawana była następnego dnia upoważnionemu 
mężowi pacjentki i w tym momencie zawiodła procedura sprawdzająca. Dwie inne 
karty informacyjne faktycznie nie posiadają wpisanej daty wykonanego zabiegu, co 
stanowi pomyłkę administracyjną. 

(dowód: akta kontroli str. 596-605) 
Każda z analizowanych historii chorób zawierała elementy wymienione w § 20 
rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej, a strony w dokumentacji 
medycznej były numerowe i stanowiły chronologicznie uporządkowaną całość 
stosownie do przepisu § 5 cyt. rozporządzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 606-628) 
Spośród 60 pacjentek objętych analizą u 51 wykonano zabieg wyłyżeczkowania. 
W pozostałych przypadkach nie przeprowadzono tego zabiegu, gdyż: nie było zgody 
na zabieg, pacjentki urodziły martwe dzieci lub miało miejsce poronienie samoistne. 
Dwóm pacjentkom, u których wykonano kontrolę instrumentalną jamy macicy nie 
podano znieczulenia. 

(dowód: akta kontroli str. 629-656) 
Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że obie pacjentki były po porodach obumarłych dużych 
ciąż (III trymestr ciąży). W tych sytuacjach dochodzi do całkowitego rozwarcia szyjki 
macicy i nie ma potrzeby jej rozwierania mechanicznego, co stanowi bolesną fazę 
zabiegu. Personel prowadzący poród nie miał wątpliwości, co do kompletności 
popłodu, niemniej w porodach przedwczesnych, istnieje zalecenie by wykonać 
kontrolę instrumentalną. W tym celu lekarz po porodzie łożyska zakłada do jamy 
macicy łyżkę położniczą i upewnia się co do słuszności rozpoznania kompletnego 
popłodu. Taki zabieg nie musi być wykonywany w znieczuleniu ogólnym. 
Zastosowanie leków znieczulających ogólnie niepotrzebnie podnosi ryzyko działań 
ubocznych. Podobne postępowanie jest dopuszczalne po porodach fizjologicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 596-605) 
W trzech historiach chorób nie było dokumentów potwierdzających wyrażenie zgód 
na zabieg wyłyżeczkowania, tak jak to miało miejsce w innych przypadkach. 

(dowód: akta kontroli str. 629-656) 
Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że historie chorób nie zawierają zgód na wykonanie 
zabiegu wyłyżeczkowania macicy. Formularz zgody jest wydawany po wypełnieniu 
pacjentkom do zapoznania się w warunkach spokoju na swojej sali chorych. 
W ciążach obumarłych wdraża się indukcję poronienia, a kiedy dochodzi do jego 
aktywnej fazy postępowanie ma charakter pilny. Mogło w tych warunkach dojść do 
sytuacji, że pacjentka zapomniała oddać formularz zgody, a bywało tak, iż zabierały 
go do domu ze swoją dokumentacją. W tych przypadkach, jeśli personel zorientował 
się, że to nastąpiło prosiliśmy o zwrot dokumentu. Najwyraźniej w tych trzech 
przypadkach ktoś nie dopatrzył braku. Nie ma jednak takiej możliwości, by zabieg 
był wykonany bez pisemnej zgody pacjentki. 

(dowód: akta kontroli str. 596-605) 
Spośród 60 pacjentek z niepowodzeniami położniczymi objętych analizą pomoc 
psychologiczna została udzielona jednej z nich po wypisaniu ze Szpitala, w terminie 
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trzech dni od przyjęcia jej do Szpitala i w drugim dniu od dnia wykonania zabiegu 
wyłyżeczkowania. Trzy pacjentki odmówiły skorzystania z konsultacji 
psychologicznej. Kolejna pacjentka, po zdiagnozowaniu u niej ciąży obumarłej, nie 
wyraziła zgody na zabieg abrazji i dalsze leczenie. 
W przypadku 53 pacjentek, które doświadczyły niepowodzeń położniczych nie 
umożliwiono (nie zaproponowano i nie udzielono) pomocy psychologicznej podczas 
pobytu w Szpitalu zgodnie z ust. 3 pkt 2 części VII załącznika do rozporządzenia 
w sprawie standardów z 2015 r. oraz stosownie do ust. 3 pkt 2 części XV załącznika 
do rozporządzenia w sprawie standardu z 2018 r. oraz nie wydano skierowań do 
poradni psychologicznych. Zgodnie z ust. 3 pkt 2 części VII załącznika do 
rozporządzenia w sprawie standardów z 2015 r., pacjentce w sytuacji 
niepowodzenia położniczego zapewnia się szczególną pomoc realizowaną 
w następujący sposób: po przekazaniu informacji należy umożliwić pacjentce pomoc 
psychologiczną i wsparcie osób bliskich, zgodnie z życzeniem pacjentki. Stosownie 
do ust. 3 pkt 2 części XV załącznika do rozporządzenia w sprawie standardu 
z 2018 r. kobiecie w sytuacji, o której mowa w ust. 1 zapewnia się pomoc 
realizowaną w następujący sposób: po przekazaniu informacji należy umożliwić 
kobiecie skorzystanie możliwie szybko z pomocy psychologicznej i kontakt 
z duchownym jej wyznania oraz wsparcie osób bliskich, zgodnie z życzeniem 
kobiety. 

(dowód: akta kontroli str. 629-656) 
W zakresie niezaproponowania i nieudzielenia pomocy psychologicznej Dyrektor 
Szpitala wyjaśnił, że nie jest prawdą jakoby pacjentkom nie umożliwiono, nie 
zaproponowano i nie udzielono pomocy psychologicznej oraz że: 
- w jednym przypadku26 pacjentka była hospitalizowana w dniach 14 czerwca 

2019 r. (godz. 23.37, piątek) – 17 czerwca 2019 r. (poniedziałek rano). 
W wymienionym okresie nie było możliwości wykonania konsultacji 
psychologicznej, pacjentka chciała wrócić do domu. Otrzymała skierowanie do 
poradni psychologicznej i korzystała z pomocy po wyjściu ze szpitala. Nie ma 
jedynie adnotacji o tym w dokumentacji, 

- w trzech przypadkach27 nie potwierdzono u pacjentek resztek po poronieniu. 
W jakim celu należało pacjentkę kierować do psychologa?, 

- w siedmiu przypadkach28 w historiach choroby pacjentek są adnotacje, że 
pacjentka nie życzy sobie porady psychologicznej.  

(dowód: akta kontroli str. 596-605) 
Zdaniem NIK w ww. siedmiu przypadkach nie było adnotacji potwierdzających, iż 
pacjentki te rezygnują z porady psychologicznej. Dokumentacja medyczna tych 
pacjentek zawierała ankiety, do sporządzania których Szpital zobowiązany był od 
czerwca 2018 r. na podstawie rekomendacji. W ankietach, jedno z pytań dotyczyło 
wyrażania chęci rozmowy z psychologiem, jednak w żadnym z tych przypadków nie 
zostało ono wypełnione.  

(dowód: akta kontroli str. 671-684) 
Dyrektor Szpitala wyjaśnił ponadto, że: 
- w 29 przypadkach29 były to historie choroby dotyczące hospitalizacji sprzed 

7 czerwca 2018 r., czyli poprzedzające wprowadzenie ankiet, w których pacjentki 
pisemnie określają chęć odbycia porady psychologicznej. Do tego czasu o takiej 
potrzebie informowały w postaci przekazu ustnego, 

                                                      
26 Poz. 5 zestawienia. 
27 Poz. 7, 19, 31 zestawienia. 
28 Poz. 32, 33, 38, 40, 41, 44, 45 zestawienia. 
29 Poz. 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 35, 36, 39, 42, 43, 47, 49, 50, 53, 54, 56, 58, 
59 zestawienia. 
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- w 13 przypadkach30 potwierdził brak wymaganej ankiety. Rekomendacje 
postępowania Zespołu przy Wojewodzie Podkarpackim mówią by nie obejmować 
procedurą ciąż bardzo wczesnych szczególnie, gdy nie stwierdzono obecności 
zarodka, a znaczna ilość poddanych kontroli i zakwestionowanych historii chorób 
takich ciąż właśnie dotyczy. W naszym Szpitalu wielokrotnie procedurę wdraża się 
nawet „na wyrost”. 

(dowód: akta kontroli str. 596-605) 
Ponadto dwóm pacjentkom31 nie zapewniono pomocy psychologicznej zgodnie 
z cyt. wyżej przepisami pomimo poniższych okoliczności. Pierwszej z pacjentek nie 
zapewniono konsultacji psychologicznej mimo tego, iż w Karcie zleconych badań 
diagnostycznych oraz konsultacji w dniu 7 listopada 2017 r. zlecono konsultację 
psychologa. W Indywidualnej karcie zleceń lekarskich wykonywanych przez 
pielęgniarki wpisano: psycholog. W Dokumentacji pielęgniarskiej odnośnie stanu 
psychicznego stwierdzono, że pacjentka była pobudzona. Zarówna końcowa ocena 
stanu pacjenta, jak i zalecenia pielęgniarskie przy wypisie nie były wypełnione. 
W dokumentacji pielęgniarskiej drugiej pacjentki podano, że pacjentka była 
pobudzona, zaś w wywiadzie spisanym przy przyjęciu do Szpitala, że była ona 
cierpiąca i skrajnie wystraszona sytuacją. 

(dowód: akta kontroli str. 629-656) 
Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że: 
- w drugim przypadku32 zarzut wynika z niepełnego zrozumienia sytuacji klinicznej. 
Pacjentka została przyjęta do Szpitala w skrajnie złym stanie, z zagrożeniem utraty 
życia i jej pobudzenie psychiczne w czasie przyjęcia było objawem wstrząsu 
hipowolemicznego i uczuciem nadchodzącego zgonu. Zespół opiekujący się chorą 
skupił się na ratowaniu jej życia. Pacjentka po operacji miała przetaczaną 
wielokrotnie krew i jej preparaty. Doszło do zaburzeń krzepnięcia krwi i powikłania 
w postaci krwiaka powłok brzusznych. Konsultacje psychologiczne były możliwe 
dopiero po całkowitym ustabilizowaniu stanu pacjentki i na takie chora otrzymała 
skierowanie, nie ma jednak o tym adnotacji w dokumentacji. 
Lekarz kierujący Oddziałem wyjaśnił, że w swojej pracy zdecydowanie odczuwamy 
brak zatrudnionego na stałe w Szpitalu psychologa klinicznego. Wielokrotnie 
monitowałem o to w Dyrekcji Zespołu. Pacjentki z omawianą patologią ciąży 
przebywają w Oddziale bardzo krótko, czasem jeden dzień lub kilka godzin. Trudno 
jest zorganizować im konsultację u psychologa, 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 odpowiednich adnotacji w dokumentacji. Zawsze 
jednak, jeśli pacjentka tego od nas oczekuje, przekazujemy jej adresy, numery 
telefonów, nazwiska osób mogących im służyć pomocą psychologiczną. 
Dyrektor Szpitala nie wyjaśnił przyczyn niezapewnienia konsultacji psychologicznej 
w pierwszym w ww. przypadków33. 

(dowód: akta kontroli str. 596-605) 
Spośród 60 analizowanych przypadków niepowodzeń położniczych 28 miało 
miejsce po dniu 7 czerwca 2018 r., tj. dacie wprowadzenia w rekomendacjach 
postępowania z pacjentkami dla personelu medycznego oddziałów położniczo-
ginekologicznych województwa podkarpackiego obowiązku ankietowania pacjentek. 
Szpital przekazał ankiety 10 pacjentkom, z tego siedem z nich było między ósmym 
a 10 tygodniem ciąży, a trzy między 20-28. 

                                                      
30 Poz. 10, 13, 15, 23, 28, 37, 46, 48, 51, 52, 55, 57, 60 zestawienia. 
31 Poz. 2 i 6 zestawienia. 
32 Poz. 6 zestawienia. 
33 Poz. 2 zestawienia. 
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Zgodnie z rekomendacjami procedurą nie należało obejmować pacjentek 
w sytuacjach medycznych, w których: nie doszło do rozwoju zarodka (puste jajo 
płodowe); miały miejsce bardzo wczesna ciąża bez stwierdzonego zarodka lub 
resztki po poronieniu, ciąża ektopowa bez stwierdzonego zarodka, itp.  
Siedemnastu pacjentkom, z tego 15 będącym w ciąży do 12 tygodnia i dwóm 
będącym odpowiednio w 35 i 36 tygodniu ciąży, nie przekazano do wypełnienia 
ankiety na podstawie rekomendacji.  

(dowód: akta kontroli str. 629-656) 
Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że w jednym przypadku34 w chwili wypisu nie było 
pewności co do rozpoznania nieprawidłowego rozwoju ciąży lub jej utraty, pacjentka 
podlegała dalszej diagnostyce ambulatoryjnej. 

(dowód: akta kontroli str. 596-605) 
We wskazanej powyżej dokumentacji medycznej zapisano, że miało miejsce 
poronienie samoistne. 

(dowód: akta kontroli str. 629-656) 
Wyjaśnił ponadto, że pozostałe pozycje zawierają historie choroby, w których brak 
ankiet. W części dotyczy to ciąż bardzo wczesnych, czasem bezzarodkowych lub 
resztek po poronieniu, a w takich przypadkach, jak to wcześniej wyjaśniałem, 
rekomendacje nie zalecają procedury. Inne dotyczą przyjęć w dni weekendowe 
i brak ankiet może wynikać z faktu rzadkiej pracy niektórych osób personelu na 
danym odcinku pracy. Niemniej potwierdzam brak kilku ankiet w wymienionych 
dokumentacjach, co stanowi uchybienie w procedurze. 

(dowód: akta kontroli str. 596-605) 
4., 5. W procedurze z dnia 5 lutego 2018 r. Zasady konsultowania pacjentów 
zapisano m.in., że jej przedmiotem są zasady postępowania dotyczące zlecania 
oraz wykonywania konsultacji medycznych. Decyzje o jej przeprowadzeniu 
podejmuje ordynator, lekarz prowadzący lub dyżurny. Lekarz Oddziału informuje 
pacjenta o terminie i celu przeprowadzenia konsultacji. W przypadku konsultacji 
w innej jednostce, lekarz ustala termin konsultacji oraz sposób transportu pacjenta 
w porozumieniu z Izbą Przyjęć, która odpowiada za organizację transportów 
szpitalnych. Konsultacje wykonywane w Szpitalu przez lekarzy z zewnątrz odbywają 
się na podstawie umów, w tym konsultacja psychologiczna na podstawie umowy 
zlecenia z dnia 1 czerwca 2016 r. Konsultacje wykonywane w Szpitalu wpisywane 
są w elektronicznej dokumentacji pacjenta, a wykonywane w innych jednostkach 
poza Szpitalem na drukach konsultujących, które dołącza się do historii choroby 
pacjenta. Lekarz prowadzący jest odpowiedzialny za zlecenie konsultacji i jej 
realizację. 
Lekarz kierujący Oddziałem/Ordynator odpowiada za: 
- wyznaczenie niezbędnych konsultacji w przebiegu procesu diagnostycznego 

pacjenta, 
- wykonanie lub wyznaczenie lekarza do wykonania konsultacji na prośbę innego 

lekarza. 
Lekarz dyżurny odpowiada za: 
- zlecenie i/lub wykonanie niezbędnych konsultacji w czasie trwania dyżuru. 
Lekarz prowadzący odpowiada za: 
- ustalenie terminu i trybu wykonania konsultacji, 
- wykonanie konsultacji po wyznaczeniu przez ordynatora, 
- właściwe prowadzenie dokumentacji medycznej. 

(dowód: akta kontroli str. 685-687) 
W dniu 1 czerwca 2016 r. Szpital zawarł umowę, na podstawie której zleceniobiorca 
zobowiązał się do wykonywania obowiązków psychologa w Poradni Leczenia 

                                                      
34 Poz. 37 zestawienia. 
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Uzależnień (jednostka organizacyjna Zespołu) w wymiarze czterech godzin 
tygodniowo, w tym do udzielania konsultacji psychologicznych w oddziałach 
szpitalnych. W okresie obowiązywania umowy, tj. do 31 grudnia 2019 r., psycholog 
wystawiła fakturę za udzielenie w maju 2017 r. dwóch konsultacji psychologicznych 
w Oddziale. 
W dniu 7 grudnia 2018 r. Szpital zawarł umowę na okres od 1 stycznia 2019 r. do 
31 grudnia 2021 r., w której M.Ch. zobowiązała się do wykonywania świadczeń 
zdrowotnych w zakresie konsultacji specjalistycznych szpitalnych: psychologicznych 
dla pacjentów hospitalizowanych w Zespole. Zleceniobiorczyni wystawiła dwie 
faktury za udzielenie odpowiednio dwóch konsultacji w czerwcu 2019 r. i jednej 
w październiku 2019 r. pacjentkom Oddziału.  
W okresie objętym kontrolą na 331 pacjentek, które doznały niepowodzeń 
położniczych pomoc psychologiczna została udzielona jednej z nich. 

(dowód: akta kontroli str. 688-706) 
Szpital nie zapewnił wystarczającej pomocy psychologicznej pacjentkom 
hospitalizowanym z powodu niepowodzeń położniczych. Związane to było 
w szczególności z niewielkim wymiarem czasu pracy psychologów, według 
zawartych ww. umów, który nie gwarantował świadczenia pomocy w każdym czasie, 
zarówno w dniach roboczych, jak i w dniach wolnych od pracy (weekendy, święta). 
Na brak zapewnienia takiej pomocy wskazali także lekarze i położne Oddziału, co 
zostało opisane w punkcie ósmym drugiego obszaru wystąpienia. 
 
Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że we wskazanych powyżej sytuacjach zaistnienia 
konieczności uzyskania przez pacjentki naszego Szpitala wsparcia psychologa, 
istnieje możliwość skorzystania z porady psychologa, Pani B.K. (Centrum Badań 
Psychologicznych ANIMA), na podstawie obowiązującej umowy. W niektórych 
sytuacjach, w przypadku braku możliwości wywiązania się z przyczyn losowych 
z zapisów umowy przez Panią B.K., korzystamy z wsparcia pracowników Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej Caritas w Rudniku. W chwili obecnej uruchamiany jest 
w strukturach SPZZOZ Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej 
i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży. Pozyskanie w związku z tym do pracy 
kolejnych psychologów pozwoli na zwiększenie dostępności do opieki 
psychologicznej pacjentkom hospitalizowanym z powodu niepowodzeń 
położniczych. 

(dowód: akta kontroli str. 885-887) 
6. Zasady kierowania pacjentek, które poroniły, urodziły martwe dziecko lub którym 
dziecko zmarło krótko po porodzie do poszczególnych sal Oddziału zostały opisane 
w punkcie pierwszym pierwszego obszaru niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
W zestawieniu 352 pacjentek hospitalizowanych w Oddziale w listopadzie i grudniu 
2019 r. z powodu różnych przyczyn, także innych niż niepowodzenia położnicze 
numer sali nie został podany w żadnym przypadku.  

(dowód: akta kontroli str. 457-468) 
Dyrektor Szpitala podał, że dokumentacja pacjentów w momencie przyjęcia na 
oddziały jest umieszczana w teczkach przypisanych do poszczególnych sal. Nie ma 
umieszczania na jakimkolwiek dokumencie numeru sali, na której pacjent przebywał. 

(dowód: akta kontroli str. 456) 
7. Lekarz kierujący Oddziałem wyjaśnił, że pacjentki po poronieniach wczesnych 
ciąż nie deklarują chęci oglądania i żegnania się z wyskrobinami z macicy. 
W przypadkach większych ciąż, czasami pacjentki chcą pożegnać się z dzieckiem. 
W większości są to pacjentki, które później odbierają je do pochówku. Zabiegi 
związane z poronieniem wykonuje się w ogólnym znieczuleniu dożylnym. Z tego 
powodu pożegnanie z dzieckiem organizuje się w sali, na której przebywa chora 
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w okresie, kiedy skutki znieczulenia ustąpią. Mogą w nich uczestniczyć położne, 
rodzina oraz bliscy pacjentki wedle życzenia. Pomieszczenia o nazwie „pokój 
pożegnań” nie ma w strukturze Oddziału ani Szpitala. Każda pacjentka ma 
możliwość pożegnania się ze szczątkami swego dziecka/płodu/zarodka w osobnym 
pomieszczeniu, jeśli wyrazi taką chęć. Umożliwia się im wykonanie zdjęć 
pamiątkowych. Od 2016 r. Oddział współpracuje z organizacją Tęczowy kocyk 
wspierającą pożegnanie się z utraconym dzieckiem. Współpraca ta układa się 
bardzo dobrze. Wraz z innymi materiałami przekazywane są też pamiątki po 
dziecku, np. opaski identyfikacyjne lub inne według życzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 423-426; 586-588) 
Oddziałowa Oddziału oświadczyła, że pacjentkom Szpitala, które poroniły, urodziły 
martwe dziecko zawsze zapewniano możliwość pożegnania się ze zmarłym 
dzieckiem, jeśli taką potrzebę wyrażały. Pożegnanie odbywało się w osobnej sali 
bez obecności osób niepożądanych, np. sali chorych, sali porodowej lub gabinecie 
zabiegowym. Nie posiadamy specjalnego do tego celu pomieszczenia, ponieważ 
jesteśmy Oddziałem niedużym, nieposiadającym tylu pomieszczeń, które 
moglibyśmy przystosować, jako pokój pożegnań. Umożliwiamy obecność osób 
bliskich, które chcą wraz z matką pożegnać dziecko. Często są to ojcowie dzieci lub 
najbliższa rodzina. Jeżeli pacjentka wyraża taką potrzebę w pożegnaniu bierze 
udział personel medyczny (położne) lub ksiądz. Oddział współpracuje z Fundacją 
Tęczowy kocyk, dzięki temu mamy możliwość przekazywania rodzicom pamiątek po 
dzieciach w postaci ręcznie robionych szatek, kwiatuszków wykonanych na 
szydełku, karteczek z sentencjami. Istnieje możliwość robienia zdjęć dziecka, 
oddajemy jako pamiątki wyniki USG, karty ciąży. Współpracę z Fundacją Oddział 
rozpoczął za pośrednictwem wolontariuszki Stowarzyszenia Dobro Powraca 
w listopadzie 2016 r., po wyrażeniu ustnej zgody przez Dyrektora Szpitala. Fundacja 
w miarę potrzeb raz na kilka miesięcy, po zgłoszeniu telefonicznym, dostarczała 
nam różnej wielkości ubranka czy kocyki, rożki, czapeczki lub pamiątki (w postaci 
szatek, kwiatuszków czy sentencji zapisanych na ozdobnych karteczkach). 
Działalność ta jest nieodpłatna i bezterminowa. Każde zmarłe, martwo urodzone 
dziecko przed przekazaniem rodzicom w celu pożegnania jest odpowiednio 
przygotowywane, czyli zawijane w ręcznej roboty kocyki, czapeczki, ubranka, rożki. 
Możliwość pożegnania się z dzieckiem otulonym w ręcznie wykonane, dostosowane 
do wielkości ubranka czy kocyki ułatwia rodzicom ten ciężki moment życia.  

(dowód: akta kontroli str. 493-494; 593-595) 
Od czerwca 2018 r. Szpital – stosownie do zapisów rekomendacji – przekazywał 
pacjentkom do wypełniania ankiety, w których jedno z pytań dotyczyło wyrażenia 
chęci pożegnania się z dzieckiem. Informacje w tym zakresie zostały przedstawione 
w punkcie pierwszym pierwszego obszaru wystąpienia pokontrolnego. 

8. W Procedurze stwierdzono, że w przypadku urodzenia martwego dziecka 
w wyniku poronienia lub porodu przedwczesnego obowiązkiem położnej jest: 
- poinformowanie matki/rodziców o przysługującym prawie podjęcia decyzji 

w sprawie postępowania ze zwłokami/szczątkami dziecka i uzyskanie 
oświadczenia od niej/nich w tej sprawie (według wzoru stanowiącego załącznik 
nr 1 do Procedury), 

- wypełnienie dwóch egzemplarzy Karty skierowania zwłok/szczątków dziecka 
martwo urodzonego do chłodni w Prosektorium (według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2 do Procedury), 

- oznaczenie zwłok/szczątków dziecka martwo urodzonego danymi 
identyfikacyjnymi. 

Zwłoki dziecka martwo urodzonego wraz z wypełnioną kartą miały zostać 
przewiezione do chłodni nie wcześniej niż po upływie dwóch godzin od czasu zgonu, 
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a do tego czasu miały być przechowywane w sali porodowej lub w gabinecie 
zabiegowym Oddziału. 

(dowód: akta kontroli str. 226-239) 
Spośród 60 dokumentacji medycznych objętych kontrolą w siedmiu rodzice złożyli 
oświadczenia o odbiorze ciał dzieci/szczątków w celu ich pochówku we własnym 
zakresie, zaś w dwóch o ich pozostawieniu celem pochówku z urzędu. 
W 45 historiach chorób nie było oświadczeń matek dzieci martwo urodzonych 
o odbiorze zwłok/szczątków dziecka celem pochówku lub o pozostawieniu 
zwłok/szczątków dziecka do pochówku przez gminę. W pozostałych sześciu 
przypadkach stwierdzono poronienie samoistne lub chybione. 

(dowód: akta kontroli str. 657-670) 
Na zadane pytania: Dlaczego w historiach chorób nie było oświadczeń matki 
dziecka martwo urodzonego o odbiorze zwłok/szczątków dziecka celem pochówku 
lub o pozostawieniu zwłok/szczątków dziecka do pochówku przez gminę? 
Procedura postępowania w przypadku dziecka martwo urodzonego obowiązująca 
w Szpitalu stanowi, że decyzję w ww. sprawie podejmuje matka (rodzice) 
w specjalnym oświadczeniu stanowiącym załącznik do procedury. W związku 
z brakiem decyzji rodziców w ww. sprawach, proszę wyjaśnić, co zrobiono 
w Szpitalu ze szczątkami/ciałami dzieci i co stanowiło podstawę działań w tym 
zakresie?, Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że w 27 historiach chorób35 pacjentek, które 
miały wykonany zabieg wyłyżeczkowania jamy macicy w związku z poronieniem, nie 
było pisemnych oświadczeń o dalszym postępowaniu z uzyskanymi wyskrobinami, 
ze względu na to, że taką procedurę, z wypełnianiem ankiety pisemnej, Oddział 
nasz wprowadził po otrzymaniu rekomendacji, czyli od 7 czerwca 2018 r. Wyżej 
wymienione historie chorób dotyczą hospitalizacji wcześniejszych. Postępowanie 
z materiałem uzyskanym z zabiegów, tradycyjnie od wielu lat, uzależnione było od 
decyzji pacjentki i jej ustnego oświadczenia. 
Historie chorób sześciu pacjentek36 zawierają wypełnione ankiety, potwierdzam 
jednak fakt, że nie oznaczono na nich, którą opcję postępowania z materiałem 
pozabiegowym pacjentka wybrała. Do takich sytuacji mogło dojść ze względu na to, 
iż niektóre pacjentki nie podejmują decyzji natychmiast po otrzymaniu ankiety 
i zwlekają z nią do ostatniej chwili, podając ją personelowi tuż przed zabiegiem, 
czasem leżąc już na fotelu ginekologicznym. Przyjmujemy wtedy oświadczenie 
ustne. 
Potwierdził brak w dokumentacji wypełnionych ankiet w 12 historiach chorób37. 
Mogę stwierdzić jednoznacznie, że od momentu wprowadzenia Procedury, której 
elementem jest wypełnienie ankiety omawiającej m.in. sposób postępowania 
z uzyskanym materiałem pozabiegowym, każda pacjentka hospitalizowana 
z powodu omawianej patologii ciąży taką ankietę otrzymuje. Gorzej bywa z jej 
pełnym zrozumieniem i zwrotem. Wielokrotnie panie położne przychodzą do 
pacjentek, prosząc o zwrot ankiety, a te jeszcze nie zapoznały się z nią lub nie 
uzupełniły. W takich przypadkach istnieje prawdopodobieństwo ich zaginięcia. 
Wielokroć pacjentki zabierały ze sobą ankietę (wypełnioną bądź nie) do domu. 
W tych przypadkach, jeśli personel zorientował się, że miało to miejsce, były 
telefonicznie proszone o zwrot. Zachodzi możliwość, iż nie wszystkie takie przypadki 
zostały wychwycone. Jedynie w historiach chorób dwóch pacjentek38 mogła 
zaistnieć okoliczność, że te panie nie otrzymały ankiety ze względu na to, że były 

                                                      
35 Poz. 9,11,14,16,17,18,20,21,22,25,27,29,30,33,35,36,39,42,43,47,49,50,53,54,56,58,59 zestawienia. 
36 Poz. 24,32,38,40,41,44 zestawienia. 
37 Poz. 10,13,15,19,23,46,48,51,52,55,57,60 zestawienia. 
38 Poz. 19 i 23 zestawienia. 
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wątpliwości, czy mamy w ogóle do czynienia z ciążą. Tu rozstrzygnięcie nastąpiło 
dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania histopatologicznego. 

(dowód: akta kontroli str. 596-605) 
Procedura, z której wynika obowiązek składania oświadczeń przez matki dzieci 
martwo urodzonych o odbiorze zwłok/szczątków dziecka celem pochówku lub 
o pozostawieniu zwłok/szczątków dziecka do pochówku przez gminę została 
zatwierdzona przez Dyrektora Szpitala w dniu 7 marca 2017 r. Udzielone powyżej 
wyjaśnienie nie stanowi odpowiedzi na zadane pytania: Dlaczego w historiach 
chorób nie było oświadczeń matki dziecka martwo urodzonego o odbiorze 
zwłok/szczątków dziecka celem pochówku lub o pozostawieniu zwłok/szczątków 
dziecka do pochówku przez gminę? oraz Co zrobiono w Szpitalu ze 
szczątkami/ciałami dzieci i co stanowiło podstawę działań w tym zakresie? 
Odwołanie się przez Dyrektora Szpitala do rekomendacji obowiązujących od dnia 
7 czerwca 2018 r. nie ma związku z obowiązkiem składania oświadczeń 
wynikającym z Procedury. Wyjaśniając, że postępowanie z materiałem uzyskanym 
z zabiegów uzależnione było od decyzji pacjentki i jej ustnego oświadczenia nie 
wyjaśnił, co zrobiono ze szczątkami/ciałami dzieci. 

 (dowód: akta kontroli str. 226-233) 
W 51 dokumentacjach medycznych nie było Kart skierowania zwłok/szczątków 
dziecka martwo urodzonego do chłodni w Prosektorium według załącznika nr 2 do 
Procedury. Karty takie zostały wystawione w trzech przypadkach39. 

 (dowód: akta kontroli str. 657-670) 
Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że historie chorób nie zawierają skierowań 
zwłok/szczątków dziecka martwo urodzonego do chłodni w Prosektorium, gdyż 
stanowią one dokumentację zewnętrzną i nie są elementami historii choroby. 
Skierowanie wraz ze szczątkami przekazywane jest do Prosektorium. Dopiero 
niedawno zostało nam przekazane przez Panią Przełożoną ustne uzupełnienie 
procedury, by przechowywać kopię skierowania w historii choroby i od tej pory takie 
kopie są sporządzane. 

 (dowód: akta kontroli str. 596-605) 
Według Procedury pracownik firmy zewnętrznej – Prosektorium zobowiązany był do 
czytelnego autoryzowania odbioru zwłok/szczątków dziecka z Oddziału w Karcie 
skierowania zwłok/szczątków dziecka martwo urodzonego do chłodni 
w Prosektorium. Oddział miał przekazać wraz ze zwłokami/szczątkami jeden 
egzemplarz ww. karty, zaś drugi miał pozostać w historii choroby matki. 

(dowód: akta kontroli str. 226-233) 

Zgodnie z Procedurą w Oddziale miał być prowadzony rejestr zwłok/szczątków 
dzieci martwo urodzonych zawierający następujące informacje: nazwisko matki 
z wpisem: „syn”, „córka”; nr PESEL matki; nr historii choroby; data/godzina 
poronienia lub tożsama data/godzina urodzenia/zgonu; zwłoki/szczątki dziecka 
martwo urodzonego do odbioru przez rodzinę; zwłoki/szczątki dziecka martwo 
urodzonego do pochówku przez gminę.  

(dowód: akta kontroli str. 226-233) 

W prowadzonym przez Szpital rejestrze zwłok/szczątków dzieci martwo urodzonych 
od 2017 r. ujęto łącznie 25 zwłok/szczątków, w tym siedem z 2017 r., pięć z 2018 r., 
12 z 2019 r. i jedne z 2020 r. W latach 2017-2019 w Szpitalu miało miejsce 225 
poronień i sześć martwych urodzeń. 

(dowód: akta kontroli str. 243-246; 553) 

                                                      
39 W pozostałych analizowanych przypadkach nie wystawiono kart z uwagi na fakt, że miały one miejsce przed 
wprowadzaniem Procedury (dwa przypadki) lub nastąpiło poronienie samoistne bądź pacjentka nie wyraziła 
zgody na wyłyżeczkowanie (cztery przypadki). 
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Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że w rejestrze szczątków dzieci martwo urodzonych od 
2017 r. ujęto jedynie 25 takich zwłok z uwagi na fakt, że tylko 25 pacjentek 
zadeklarowało chęć dokonania pochówku dziecka. 

(dowód: akta kontroli str. 566-571) 
Cytowane wyżej wyjaśnienie Dyrektora Szpitala jest sprzeczne z poniżej 
przedstawionymi danymi z rejestru, w którym ujęto zwłoki/szczątki zarówno do 
odbioru przez rodzinę, jak i do pochówku przez gminę. 
Spośród 25 zwłok/szczątków ujętych w rejestrze w przypadku 10 wskazano, że są 
one do odbioru przez rodzinę, zaś w przypadku pozostałych 15 – do pochówku 
przez gminę. 
Od 2017 r. Szpital cztery raz przekazał łącznie zwłoki/szczątki 13 dzieci martwo 
urodzonych do pochówku przez gminę: 
- 13 lipca 2017 r. – trojga dzieci urodzonych w okresie od marca do maja 2017 r.; 
- 5 września 2018 r. – trojga dzieci urodzonych w okresie od października 2017 r. do 

sierpnia 2018 r.; 
- 16 lipca 2019 r. – trojga dzieci urodzonych w okresie od grudnia 2018 r. do 

czerwca 2019 r.; 
- 28 stycznia 2020 r. – czworga dzieci urodzonych w okresie od września 2018 r. do 

stycznia 2020 r. 
Pochówki ww. dzieci miały miejsce w tym samym dniu, w którym przekazano 
zwłoki/szczątki firmie pogrzebowej. 

(dowód: akta kontroli str. 553-561; 566-571) 
Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że Oddziałowa Oddziału każdorazowo przed 
pochówkiem zwłok/szczątków dzieci martwo urodzonych informuje telefonicznie 
rodziców o terminie pochówku. Dodatkowo na stronie internetowej Szpitala 
zamieszczane jest stosowne ogłoszenie z informacją o terminie pochówku. 
W pochówku z ramienia Szpitala uczestniczy kapelan szpitalny oraz Oddziałowa 
Oddziału. 

(dowód: akta kontroli str. 566-571; 585) 
Szpital nie przekazał zwłok/szczątków dwóch dzieci, które urodziły się martwe 
w 2018 r., a które zostały ujęte w ww. rejestrze pod poz. 12 i 14. 

(dowód: akta kontroli str. 553-561) 
Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że zwłoki/szczątki dwóch dzieci, które urodziły się 
martwe w 2018 r. i zostały zaewidencjonowane w rejestrze pod poz. 12 i 14 nie 
zostały przekazane przez Szpital do pochówku przez gminę z uwagi na zmianę 
decyzji matek dotyczącą pochówku. W obu przypadkach pacjentki zmieniły swoją 
decyzję, tj. wobec pierwotnej deklaracji o pochówku przez Szpital zmieniono na 
pochówek organizowany przez rodzinę, poprzedzony zabraniem zwłok/szczątków 
do badań genetycznych. W rejestrze nie wprowadzono stosownych adnotacji 
o odebraniu zwłok/szczątków przez rodzinę.  

(dowód: akta kontroli str. 566-576) 
W jednym przypadku40 pacjentka pierwotnie złożyła oświadczenie o pozostawieniu 
ciała dziecka w celu pochówku z urzędu. Według wyjaśnienia Oddziałowej Oddziału 
matka dziecka zadeklarowała odbiór dziecka do pochówku przez rodzinę. Z tego 
powodu dokonała ona zmiany we wpisie co do postępowania z dzieckiem, a w liście 
do pochówku zbiorowego nie uwzględniła nazwiska pacjentki. Ciało dziecka zostało 
ujęte w Rejestrze zwłok/szczątków dzieci martwo urodzonych – poz. 5 ze 
wskazaniem do odbioru przez rodzinę. Matka dziecka, mimo złożonej deklaracji nie 
odebrała dziecka do pochówku przez rodzinę. Zwłoki dziecka zostały pochowane 
w mogile zbiorowej łącznie z pozostałymi dziećmi w dniu 30 czerwca 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 553-561; 657-670; 717-721) 

                                                      
40 Poz. 34 zestawienia. 
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W rejestrze w dwóch przypadkach nie wypełniono informacji w kolumnie – nr historii 
choroby, w dwóch kolumny – Data/godzina lub tożsama data godzina urodzenia 
zgonu, zaś w sześciu – w tej samej kolumnie nie zawarto godziny, a jedynie datę.  

(dowód: akta kontroli str. 553) 
Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że brak ww. wpisów spowodowany był przeoczeniem. 

(dowód: akta kontroli str. 566-571) 
Zgodnie z Procedurą, na podstawie rejestru położna Oddziału była zobowiązana 
sporządzić zestawienie zwłok/szczątków do pochówku w dwóch egzemplarzach. 
Jeden miał pozostać w Oddziale dołączony do rejestru, drugi miał być przekazany 
do Prosektorium i na jego podstawie miały być wydawane zwłoki/szczątki dzieci 
martwo urodzonych do kremacji i pochówku przez gminę. 
Odbiór zwłok/szczątków dziecka martwo urodzonego miał odbywać się po upływie 
dwóch godzin, lecz nie później niż trzy godziny od chwili zgonu. Położna 
telefonicznie miała powiadomić pracownika firmy zewnętrznej – Prosektorium po 
upływie pierwszej godziny od zgonu. Pracownik ten uprawniony do odbioru 
transportu zwłok/szczątków zobowiązany był do posiadania każdorazowo 
stosownego upoważnienia osobistego (identyfikatora) i okazania go w Oddziale. Był 
on także zobowiązany do czytelnego autoryzowania odbioru zwłok/szczątków 
dziecka z Oddziału na karcie. Oddział miał przekazać wraz ze zwłokami/szczątkami 
jeden egzemplarz ww. karty, zaś drugi miał pozostać w historii choroby matki. 
Zgodnie z Procedurą przewożenie zwłok/szczątków dziecka martwo urodzonego do 
Prosektorium należało do firmy zewnętrznej – dzierżawcy tego pomieszczenia. 
Procedura precyzowała także obowiązki w zakresie zgłoszenia urodzenia martwego 
dziecka oraz wypełniania i wydawania karty zgonu na wniosek osób uprawnionych 
do jego pochowania. W każdym przypadku, niezależnie od długości trwania ciąży, 
lekarz/położna miała obowiązek wystawienia pisemnego zgłoszenia w ww. sprawie, 
które Szpital powinien przesłać do USC w terminie trzech dni. Zgłoszenie to można 
było wydać też rodzicom od ręki, co zobowiązywało ich do dostarczenia go do USC 
we wskazanym terminie41. Przed wydaniem karty zgonu w historii choroby winny 
zostać wpisane dane osoby odbierającej kartę (imię i nazwisko, stopień 
pokrewieństwa), która kwituje jej odbiór w historii choroby czytelnym podpisem. 
Wydając kartę zgonu winno się ją poinformować o miejscu i sposobie załatwiania 
formalności związanych z odbiorem zwłok. 

(dowód: akta kontroli str. 226-239) 
W 60 dokumentacjach medycznych wszystkich pacjentek objętych szczegółową 
kontrolą, w tym sześciu pacjentek, które urodziły martwe dzieci i dwóch, które 
poroniły odpowiednio w 20 i 21 tygodniu ciąży nie było dowodów pisemnego 
zgłoszenia urodzenia martwych dzieci do USC zgodnie z Procedurą.  

(dowód: akta kontroli str. 657-670) 
Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że Szpital wystawia kartę martwego urodzenia, 
przekazywaną do USC wyłącznie wtedy, gdy znana jest płeć dziecka. Na tej 
podstawie USC wystawia akt urodzenia z adnotacją o urodzeniu martwym. 
W pozostałych przypadkach, jeśli rodzina decyduje się na pochówek szczątków 
dziecka, wystawia się kartę zgonu, wypełnioną w części przeznaczonej dla 
administracji cmentarza. 
W analizowanym okresie tylko pojedyncze pacjentki decydowały się na określenie 
płci dziecka (w ciągu trzech ostatnich lat było ich kilka). Nie posiadamy odrębnego 
rejestru, które konkretnie były to pacjentki, jego prowadzenie nie było dotychczas 
wymagane. Rejestr prowadzony jest wg wzoru stanowiącego element Procedury. 
Niemniej jednak w każdym takim przypadku karta martwego urodzenia była 
wystawiona. Mogą istnieć braki w pisemnym potwierdzeniu odbioru karty 

                                                      
41 Obowiązek ten potwierdzali na oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 1 do Procedury. 



 

36 

 

i zobowiązania się do dostarczenia dokumentu do USC. Wynika to z faktu błędnego 
umieszczenia tej części załącznika na druku dotyczącym zupełnie innej czynności, 
tj. na druku oświadczenia matki co do wydania szczątków dziecka do pochówku 
przez rodzinę lub organizowanego przez Szpital, a są one całkowicie rozbieżne 
czasowo. 

(dowód: akta kontroli str. 596-605) 
Zgodnie z zapisami Procedury zwłoki/szczątki dziecka martwo urodzonego przyjęte 
do Prosektorium miały być odnotowane w Księdze Przyjęć i Wydawania Zwłok 
w Prosektorium z adnotacją: 
- do odbioru przez rodzinę celem pochówku, 
- do pochówku przez gminę. 
Przechowywanie zwłok/szczątków dziecka w Prosektorium: 
- do wydania ich rodzinie celem pochówku miało być w chłodni, 
- do pochówku przez gminę – w zamrażarce, nie w formalinie do pół roku.  

(dowód: akta kontroli str. 226-239) 
Szpital przekazał przedstawicielowi firmy pogrzebowej zwłoki/szczątki dzieci martwo 
urodzonych do pochówku przez gminę, m.in.: 
- 5 września 2018 r. – dwojga dzieci urodzonych odpowiednio w dniach 23 lipca 
i 17 października 2017 r.; 
- 16 lipca 2019 r. – jednego dziecka urodzonego w dniu 12 grudnia 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 556-559) 
Na zadane pytanie: Dlaczego nie zachowano terminu półrocznego określonego 
w Procedurze dla przechowywania zwłok/szczątków dziecka w Prosektorium do 
pochówku przez gminę? Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że nie zachowano ww. terminu 
z uwagi na przeoczenie. 

(dowód: akta kontroli str. 566-571) 
Zgodnie z Procedurą wydawanie zwłok/szczątków osobom uprawnionym do ich 
pochowania miało nastąpić w następujący sposób: 
- rodzinie do pochówku za pośrednictwem firmy pogrzebowej, 
- do kremacji i pochówku przez gminę wg zestawienia sporządzonego przez położną 

Oddziałową Oddziału z potwierdzeniem wydania/odbioru (według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 3 do Procedury). 

W punkcie VI. Postępowanie ze zwłokami/szczątkami dzieci martwo urodzonych 
przekazanymi do zewnętrznej Pracowni Patomorfologii celem wykonania badania 
patomorfologicznego Procedury zapisano, że jeżeli zachodzi potrzeba 
zwłoki/szczątki dzieci martwo urodzonych w postaci wyskrobin/resztek po poronieniu 
utrwalone w formalinie i oznakowane mogły być przekazane do zewnętrznej 
pracowni Patomorfologii celem wykonania badania histopatologicznego, zgodnie 
z Procedurą postępowania z materiałem do badań anatomopatologicznych. Po ich 
wykonaniu, pozostała część utrwalona w formalinie, z wyłączeniem pobranych 
preparatów diagnostycznych archiwizowanych 10 lat w ww. pracowni, miała być 
zwrócona do Prosektorium i dalej przechowywana do chwili pochówku przez gminę.  

(dowód: akta kontroli str. 226-239) 
Na zadane pytanie: Czy Szpital dysponuje dokumentacją potwierdzającą odbiór 
przez rodziców/przedstawicieli firmy pogrzebowej ciał dzieci martwo 
urodzonych/płodów i szczątków po poronieniu, a jeżeli tak to jaką? W przypadku 
nieposiadania takiej dokumentacji proszę wyjaśnić przyczyny tego stanu, Dyrektor 
Szpitala wyjaśnił, że przekazywanie szczątków płodu i ciał martwo urodzonych 
odbywa się na drodze skierowań do chłodni, które są podpisywane przez 
pracowników zakładu pogrzebowego. Osoba odbierająca z rodziny pacjentki do 
własnego pochówku poprzez wybrany przez siebie zakład pogrzebowy podpisuje 
ten fakt w dokumentacji zakładu pogrzebowego współpracującego ze Szpitalem. 
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(dowód: akta kontroli str. 596-605) 
Na zadane pytania: W ilu przypadkach w latach 2017-2019 kobiety po poronieniach 
lub martwych urodzeniach nie zdecydowały się odebrać zwłok dziecka, a w ilu 
odebrały je w celu pochówku we własnym zakresie? oraz Czy Szpital wysyłał 
materiał po poronieniach lub martwych urodzeniach do badania histopatologicznego 
i sekcyjnego?, Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że w ww. latach kobiety po poronieniach 
lub martwych urodzeniach nie zdecydowały się odebrać zwłok dziecka 
w 12 przypadkach, zaś w 10 – odebrały je w celu pochówku we własnym zakresie. 
W 329 przypadkach, w tym okresie Szpital wysyłał materiał po poronieniach lub 
martwych urodzeniach do badania histopatologicznego, zaś w trzech – do badania 
sekcyjnego. 

(dowód: akta kontroli str. 580-584) 
Spośród 60 spraw objętych kontrolą, w dwóch przypadkach zwłoki/szczątki dzieci 
martwo urodzonych/poronionych zostały pochowane z urzędu42, w siedmiu – 
zwłoki/szczątki zostały odebrane przez rodziców43, w czterech – nie dokonywano 
pochówku w związku z poronieniem samoistnym lub brakiem zgody pacjentki na 
wyłyżeczkowanie44. 
Z ww. siedmiu przypadków, w których rodzice podjęli się pochówku w pięciu – 
odbiór ciał nastąpił w terminie do 72 godzin od momentu przyjęcia do Prosektorium. 
W pozostałych dwóch sprawach odbiór ciał dzieci nastąpił odpowiednio w czwartej 
i siódmej dobie. 
Szczątki 47 płodów zostały przekazane podmiotom zewnętrznym do badań 
histopatologicznych45. Szpital nie posiadał dokumentów potwierdzających fakt ich 
odbioru przez upoważnione osoby w celu pochówku przez rodzinę lub z urzędu. 

(dowód: akta kontroli str. 657-670; 707-716) 
Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że pozostałe pozycje nie zostały ujęte w wykazie do 
pochówku przez Szpital lub rodzinę ze względu na: 
- natychmiastowe wysłanie materiału do badań histopatologicznych, 
- nieokreślenie przez Szpital na skierowaniu, że resztki po badaniach są 

przeznaczone do pochówku, 
- pomięcie ze strony personelu medycznego stosowania procedur obowiązujących 

w Szpitalu w przypadku tych szczątków dzieci poronionych. 
Zgodnie z procedurą Zakładu Patologii w [...]46 z 12 kwietnia 2016 r., z którym 
Szpital miał podpisaną umowę na wykonywanie badań, pozostałe szczątki po 
wykonaniu badania były poddane utylizacji. Obecnie przygotowywana jest 
aktualizacja procedury, która będzie uwzględniać wszystkie przypadki poronień 
i martwo urodzonych dzieci. 
Zgodnie z procedurą Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Patologii 
Sp. z o.o. pn. Instrukcja wypożyczania i wydawania materiałów do pracowni NZOZ 
Zakładu Patologii Sp. z o.o. jednostki kierują materiały w postaci wyskrobin/resztek 
po poronieniu, utrwalonych w formalinie, celem wykonania badań 
histopatologicznych. Po wykonaniu badań histopatologicznych, pozostała część 
utrwalona w formalinie, z wyłączeniem preparatów diagnostycznych, 
archiwizowanych, co najmniej 20 lat w Archiwum NZOZ Zakładu Patologii Sp. z o.o., 
przechowywana jest przez okres od 1 do 3 miesięcy, a następnie poddana utylizacji 

                                                      
42 Poz. 26 i 34 zestawienia, odpowiednio: 16 i 21 tydzień ciąży. 
43 Poz. 1-6, 45 zestawienia, odpowiednio: 40, 37,28,22,36,35, 20 tydzień ciąży. 
44 Poz. 7, 28, 31, 37 zestawienia. 
45 W tym dwóch przed 7 marca 2017 r., tj. dniem wejścia w życie Procedury. 
46 W wystąpieniu pokontrolnym na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 ) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 913) Najwyższa Izba Kontroli  wyłączyła jawność informacji w 
zakresie siedziby przedsiębiorstwa. Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy. 
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(kremacji). Po zmianie zasad wydawania takich materiałów zgodnie z art. 10 
ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych47, 
jednostka kierująca powinna złożyć wniosek o wydanie materiału celem pochówku. 
Następnie materiał przekazywany jest do jednostki za pośrednictwem kierowcy 
NZOZ Zakładu Patologii Sp. z o.o., po odpowiednim zapakowaniu 
zabezpieczającym na czas transportu. Materiały przyjmowane do badań 
histopatologicznych w NZOZ Zakładzie Patologii Sp. z o.o. przechowywane są 
minimum jeden miesiąc, praktycznie do trzech miesięcy od zakończenia badań 
histopatologicznych, a następnie oddawane są do utylizacji (kremacji) firmie 
zajmującej się utylizacją materiałów biologicznych zgodnie z umową 
i harmonogramem odbioru materiałów. Podobne postępowanie dotyczy resztek 
materiału do badań cytologicznych, jeżeli nie zostanie on użyty do badania 
w całości. 

(dowód: akta kontroli str. 707-716) 
Z analizowanej próby 60 dokumentacji medycznych zwłoki/szczątki 57 dzieci zostały 
przekazane do badań histopatologicznych, z tego: 56 do Niepublicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej /…/ w [...]48 zaś jedne – do Niepublicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej /…/ w [...]49. 
Na pytanie: Czy ciała/szczątki dzieci martwo urodzonych lub urodzonych w wyniku 
poronienia zostały zwrócone do Szpitala, a jeżeli nie to dlaczego? W przypadku ich 
niezwrócenia Szpitalowi prosimy o wyjaśnienie co się z nimi stało, kierownik 
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej /…/ w [...]50 poinformował m.in., że 
materiał tkankowy po poronieniach, w formie bezkształtnych, krwistych mas jest 
badany histopatologicznie w Zakładzie Patomorfologii. Pozostały materiał po 
badaniu procedowany jest zgodnie z procedurami „Procedura postępowania 
z materiałem po poronieniu” oraz „Procedura przechowywania i utylizacji materiału 
biologicznego”. Szpital (…) nigdy nie zwrócił się o zwrot materiałów tkankowych po 
poronieniu. 
W odpowiedzi Zakładu Patologii w [...]51 wskazano, że sposób postępowania 
z materiałem do badań histopatologicznych lub ciąż obumarłych określa punkt 3 
Instrukcji wypożyczania i wydawania materiałów. 
Zasady postępowania wynikające z tej procedury przedstawiono w akapicie 
powyżej. 

(dowód: akta kontroli str. 921-938) 
Siódmy punkt Procedury został zatytułowany Organizowanie pochówku dzieci 
martwo urodzonych przez szpital. W punkcie tym wskazano m.in., że miejsce 
pochówku jest uzgodnione z Burmistrzem Gminy i Miasta Nisko. Odpowiedzialnym 
za jego zorganizowanie był kapelan szpitalny oraz Pielęgniarka Oddziałowa 
Oddziału i Pielęgniarka Koordynująca. Każdorazowy koszt pochówku (zakup urny, 
kremacji i opłacenia firmy pogrzebowej, która odbierała zwłoki/szczątki dzieci 
martwo urodzonych ze Szpitala miało ponosić miasto Nisko na podstawie art. 17 
ust. 1 pkt 15 ustawy o pomocy społecznej oraz na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy 
o cmentarzach i chowaniu zmarłych.  

(dowód: akta kontroli str. 226-239) 
Na zadane pytanie: Dlaczego w ww. Procedurze obowiązującej w Szpitalu, m.in. 
w jej punkcie V. Przechowywanie zwłok/szczątków dzieci martwo urodzonych 
w chłodni w Prosektorium oraz wydawanie osobom uprawnionym do ich pochowania 
oraz w załączniku nr 3 Potwierdzenie wydania zwłok/szczątków dzieci martwo 

                                                      
47 Dz. U. z 2019 r., poz. 1473 ze zm. 
48 Jak w przypisie 46. 
49 Jw. 
50 Jw. 
51 Jw. 
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urodzonych w celu kremacji i pochówku organizowanego przez Gminę jest mowa 
o pochówku organizowanym przez gminę, skoro Gmina Miasto Nisko faktycznie nie 
realizowała żadnych działań w tym zakresie?, Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że 
w procedurze obowiązującej w Szpitalu wskazano Gminę Miasto Nisko jako 
organizatora i ponoszącego koszt pochówku zwłok/szczątków martwo urodzonych 
dzieci z uwagi na istniejące delegacje prawne. Z uwagi na fakt, że pochówek 
organizowała nieodpłatnie (poza jednym przypadkiem), firma dzierżawiąca 
Prosektorium, Gmina Miasto Nisko nie ponosiła kosztów. 
Ponadto wyjaśnił, że Szpital w obowiązującej Procedurze, w jej siódmym punkcie, 
określił, że każdorazowy koszt pochówku (zakup urny, kremacji i opłacenia firmy 
pogrzebowej, która odbiera zwłoki/szczątki dzieci martwo urodzonych ze Szpitala) 
miało ponosić miasto Nisko, celem wskazania na podstawie obowiązujących 
zapisów prawnych płatnika za ww. proces. Jednak w przypadku pochówków 
organizowanych dotychczas (poza jednym przypadkiem), Szpital nie ponosił 
kosztów wobec czego niezasadne było kierowanie roszczeń finansowych wobec 
Gminy Miasto Nisko. Szpital nawiązał współpracę w zakresie pochówku martwo 
urodzonych dzieci z Gminą Miastem Nisko w zakresie wyodrębnienia mogiły na ww. 
pochówki w styczniu 2017 r. Gmina wyodrębniła do nieodpłatnego użytkowania 
kwaterę – murowaną piwnicę. 

(dowód: akta kontroli str. 566-571) 
Działający z upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Nisko, Pan Władysław 
Pracoń, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej wyjaśnił, 
że w 2017 r. Gmina Nisko zawarła porozumienie z Zespołem – Szpitalem, w którym 
nieodpłatnie przekazała na potrzeby Szpitala piwnicę murowaną w kwaterze na 
cmentarzu komunalnym w Nisku. Pochówkiem dzieci martwo urodzonych zajmuje 
się firma, która zostaje wybrana przez Zarząd Szpitala. Każdego roku w latach 
2017-2019 miały miejsce trzy pochówki dzieci martwo urodzonych w Szpitalu. 
Gmina Nisko nie ponosi żadnych kosztów związanych z takim pochówkiem.  

(dowód: akta kontroli str. 467; 469) 
W latach 2017-2020 w Szpitalu obowiązywały następujące umowy zawarte przez 
Zespół: 
- z dnia 28 lipca 2016 r.52 na okres od 1 sierpnia 2016 r. do 31 lipca 2019 r. z [...]53 
/…/ i z dnia 29 lipca 2019 r.54 na okres od 1 sierpnia 2019 r. do 30 lipca 2022 r. z 
[...]55. Przedmiotem umów było świadczenie usług związanych z przygotowaniem 
zwłok zmarłego pacjenta do wydania osobom uprawnionym do jego pochowania 
oraz pomoc przy wykonywaniu sekcji zwłok56 wraz z dzierżawą pomieszczeń 
Prosektorium Szpitala. Usługa miała być realizowana siedem dni w tygodniu, 
całodobowo i obejmowała: odbiór zwłok z pomieszczeń Pro Morte po upływie dwóch 
godzin od czasu zgonu wskazanego przez zamawiającego w zgłoszeniu 
telefonicznym; przywóz zwłok na noszach/wózkach przeznaczonych do transportu 
zwłok do pomieszczenia Prosektorium; pomoc przy wykonywaniu sekcji zwłok; 
wykonywanie toalety pośmiertnej pacjentów; przechowywanie zwłok zmarłych 
pacjentów w chłodni nie dłużej niż 48 godzin57, chyba że nie mogą zostać wcześniej 
odebrane przez osoby uprawnione do pochowania osoby zmarłej, w związku ze 
zgonem zostało wszczęte dochodzenie lub śledztwo, a prokurator nie zezwolił na 

                                                      
52 Nr 061/Zp/2016. 
53 W wystąpieniu pokontrolnym na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (i art. 11 
ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Najwyższa Izba Kontroli  wyłączyła jawność informacji w 
zakresie nazwy przedsiębiorcy. Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy. 
54 Nr 054/Zp/2019. 
55 Jak w przypisie 52.  
56 Od dnia 1 stycznia 2020 r. – wykonywanych w Prosektorium zamawiającego. 
57 Od 1 sierpnia 2019 r. – 72 godzin. 
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pochowanie zwłok, przemawiają za tym inne niż wymienione powyżej ważne 
przyczyny, za zgodą albo na wniosek osoby uprawnionej do pochowania osoby 
zmarłej; nieodpłatne wydawanie zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i dokumentacją zwłok pacjentów osobie uprawnionej do pochówku. Zamawiający 
miał przekazywać wykonawcy zwłoki pacjenta (oznakowane – imieniem 
i nazwiskiem, imieniem ojca zmarłego, datą i godziną zgonu) w pomieszczeniach 
Pro Morte. Wykonawca był zobowiązany m.in. do: prowadzenia Księgi ewidencji 
zmarłych zawierającej dane ze zlecenia transportu zwłok, ewidencji czasu 
przechowywania zwłok w chłodni (imię i nazwisko zmarłego, oddział zgłaszający 
zgon, datę i godzinę wydania zwłok osobie uprawnionej do pochówku wraz z danymi 
personalnymi tej osoby); dołączania do faktur za wykonanie czynności wyciągu 
z księgi ewidencji stanowiącej podstawę wyliczenia wynagrodzenia; zapewnienia na 
swój koszt worków przystosowanych do przewożenia zwłok i pojemników (trwałych) 
do przewożenia dzieci martwo urodzonych; odbierania zwłok zmarłych pacjentów na 
wózkach przeznaczonych do transportu zwłok z pomieszczeń Pro Morte; 
odpowiedzialności za prawidłowy transport zgodnie z wymogami sanitarnymi oraz 
przechowywania zwłok pacjenta. 
- z dnia 2 grudnia 2016 r.58 na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. 
i z dnia 13 listopada 2018 r.59 na okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r. 
z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej /…/ [...]60 oraz z dnia 27 sierpnia 2019 
r.61 na okres od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2021 r. z Niepublicznym Zakładem 
Opieki Zdrowotnej /…/ [...]62. Ich przedmiotem było wykonywanie badań 
diagnostycznych: histopatologicznych, histopatologicznych śródoperacyjnych, 
cytologicznych oraz sekcji zwłok odpowiednio w pracowniach diagnostycznych 
przyjmującego zamówienie jak również w Zespole oraz w pracowniach 
diagnostycznych przyjmującego zamówienie. 

 (dowód: akta kontroli str. 470-492) 
Na zadane pytania: Czy Szpital posiada faktury za organizację pochówku dzieci 
martwo urodzonych na podstawie umowy z dnia z dnia 28 lipca 2016 r. zawartej 
z [...]63? W przypadku ich nieposiadania proszę o podanie przyczyn i wskazania na 
podstawie czego i w jakiej wysokości dokonywano płatności na rzecz ww. 
podmiotu? oraz Czy Szpital posiada wyciągi z księgi ewidencji zmarłych, które 
zgodnie z umowami z dnia 28 lipca 2016 r. z [...]64 i z dnia 29 lipca 2019 r. z [...]65 
miały być dołączane do faktur, a jeżeli nie to dlaczego?, Dyrektor Szpitala wyjaśnił, 
że Szpital nie posiada faktur za pochówek dzieci martwo urodzonych wystawionych 
przez [...]66 z uwagi na nieodpłatne realizowanie pochówku przez ww. firmę. Księga 
ewidencji zmarłych prowadzona jest przez podmiot zewnętrzny dzierżawiący 
Prosektorium szpitalne. W przypadku pochówków realizowanych przez [...]67 
pochówki były wykonywane nieodpłatnie, a w konsekwencji nie otrzymywaliśmy 
faktur za powyższą czynność. W przypadku pochówku wykonanego przez Zakład 
Usług Pogrzebowych /…/ do faktury z dnia 30 stycznia 2020 r. Szpital posiada 
potwierdzenie wydania zwłok/szczątków dzieci martwo urodzonych celem kremacji i 
pochówku organizowanego przez gminę. 

(dowód: akta kontroli str. 566-571; 577-579) 

                                                      
58 Nr 1/PDW/2016. 
59 Nr 1/PDW/2019. 
60 Jak w przypisie 46. 
61 Nr 11/PDW/2016. 
62 Jak w przypisie 46. 
63 Jak w przypisie 52.  
64 Jw.  
65 Jw. 
66 Jw.  
67 Jw.  
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Na zadane pytanie: Jak długo w latach 2017-2019 zwłoki dzieci urodzonych 
w wyniku poronienia i martwo urodzonych były przechowywane przez Szpital na 
jego terenie, w jakich warunkach? W ilu przypadkach zwłoki były przechowywane na 
terenie Szpitala dłużej niż przez 72 godziny, tj. z naruszeniem przepisu 
art. 28 ustawy o działalności leczniczej i jakie były tego przyczyny?, Dyrektor 
Szpitala wyjaśnił, że zwłoki/szczątki dzieci urodzonych w wyniku poronienia lub 
martwo urodzonych przechowywane były w latach 2017-2019 w szpitalnym 
Prosektorium w warunkach chłodniczych, na podstawie zaleceń wynikających 
z wewnętrznej procedury do pół roku. Przekroczenia półrocznego okresu 
przechowywania zwłok/szczątków (w jednym przypadku jeden miesiąc, w jednym 
przypadku pięć miesięcy), wynikały z przeoczenia upływającego terminu pochówku. 

(dowód: akta kontroli str. 566-571) 
9. Spośród 13 ankietowanych w trakcie kontroli NIK kobiet68, które poroniły, urodziły 
martwe dziecko lub których dziecko zmarło krótko po porodzie, hospitalizowanych 
w Szpitalu: 
- cztery wskazały, że podpisywały ogólną zgodę na wszystkie zabiegi, zaś dziewięć, 

że każdorazowo pytane były o zgodę na przeprowadzenie zabiegu; 
- jedna miała możliwość skorzystania z pomocy psychologa na jej prośbę, dwie – 

miały taką możliwość z własnej inicjatywy Szpitala, zaś dziesięć – nie miało 
w ogóle możliwości skorzystania z pomocy psychologa; 

- 10 kobiet podało, że personel medyczny traktował je życzliwie, ze zrozumieniem 
sytuacji, zaś trzy, że nie były traktowane we wskazany powyżej sposób; 

- trzy pacjentki nie wiedziały o możliwości pożegnania zmarłego dziecka, jedna – nie 
miała takiej możliwości, pomimo że wyrażała taką wolę, zaś dziewięć nie wyrażało 
woli w tym zakresie; 

- pięć pacjentek oceniło bardzo dobrze opiekę w Szpitalu, trzy – dobrze, cztery – 
wystarczająco, zaś jedna – nieodpowiednio. 

 
Dwie ankietowane pacjentki podały ponadto, że kobietom, które poroniły, urodziły 
martwe dziecko lub których dziecko zmarło krótko po porodzie powinna być 
udzielona pomoc psychologa, a one takiej pomocy nie otrzymały. Dwie pacjentki 
stwierdziły, że powinny zostać bardziej szczegółowo poinformowane o sytuacji, 
w której się znalazły i o prawach, które im przysługują, np. pożegnania się 
z dzieckiem. Dwie wskazały na umieszczenie ich w sali z kobietami 
w zaawansowanej ciąży, co potęgowało nasilenie emocji związanych z utratą ciąży. 
Dwie pacjentki stwierdziły, że zachowanie lekarzy było nieodpowiednie. 

(dowód: akta kontroli str. 562-565) 
Analiza anonimowych ankiet satysfakcji wypełnionych przez kobiety, które rodziły 
w Szpitalu w 2019 r. została opisana w punktach pierwszym i drugim drugiego 
obszaru niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 

10. W okresie objętym kontrolą69 do Szpitala nie wpłynęły skargi dotyczące 
sprawowania opieki nad pacjentkami, które poroniły, urodziły martwe dziecko lub 
którym dziecko zmarło wkrótce po porodzie. Skargi takie nie wpłynęły także do POW 
NFZ Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 
w Rzeszowie. 

(dowód: akta kontroli str. 551-552; 722; 914-916) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 
1. Z analizowanych 60 dokumentacji medycznych: 
                                                      
68 Ankiety zostały wysłane do 21 kobiet, z których 13 zostało zwróconych do NIK. 
69 Do dnia 11 lutego 2020 r. 
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- w jednej nie było oświadczeń dotyczących upoważnienia do uzyskiwania informacji 
o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach oraz do uzyskiwania dokumentacji, 
o których mowa w przepisie § 8 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia w sprawie 
dokumentacji medycznej, 
- w dwóch historiach chorób nie było Kart obserwacji wymaganych przepisem 
§ 15 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej, 
- w 13 kartach informacyjnych z leczenia szpitalnego nie było informacji na temat 
wykonanych usg i dat wyłyżeczkowania, tj. informacji wymaganych na podstawie 
przepisu § 24 ust. 3 pkt 2 i 3 ww. rozporządzenia, 
- w trzech historiach chorób nie było dokumentów potwierdzających wyrażenie zgód 
na zabieg wyłyżeczkowania, tak jak to miało miejsce w innych przypadkach. 

(dowód: akta kontroli str. 606-656) 

2. Szpital nie zapewnił wystarczającej pomocy psychologicznej pacjentkom 
hospitalizowanym z powodu niepowodzeń położniczych, o której mowa w ust. 3 
pkt 2 części VII załącznika do rozporządzenia w sprawie standardów z 2015 r. oraz 
w ust. 3 pkt 2 części XV załącznika do rozporządzenia w sprawie standardu 
z 2018 r. Związane to było w szczególności z niewielkim wymiarem czasu pracy 
psychologów. Zawarte umowy nie umożliwiały konsultacji psychologicznych 
w każdym czasie. 
Z analizowanych 60 dokumentacji medycznych pacjentek, które doświadczyły 
niepowodzeń położniczych 53 pacjentkom nie umożliwiono pomocy psychologicznej 
podczas pobytu w Szpitalu (nie zaproponowano i nie udzielono) oraz nie wydano 
skierowań do poradni psychologicznych. 
Ponadto dwóm pacjentkom nie zapewniono pomocy psychologicznej, zgodnie z cyt. 
wyżej przepisami, pomimo zlecenia takiej konsultacji i zapisów w dokumentacji 
medycznej wskazujących na zły stan psychiczny pacjentek i konieczność objęcia ich 
taką pomocą. 

(dowód: akta kontroli str. 596-605; 628-656; 688-706) 
3. W 45 z 56 historii chorób nie było oświadczeń matek dzieci martwo urodzonych 
o odbiorze zwłok/szczątków dziecka celem pochówku lub o pozostawieniu 
zwłok/szczątków dziecka do pochówku przez gminę. Obowiązek wypełnienia 
oświadczeń wynikał z Procedury. Miało to wpływ na nierealizowanie dalszych 
działań określonych w Procedurze. 

(dowód: akta kontroli str. 657-670) 
4. W 51 dokumentacjach medycznych z 56, w których przekazywano zwłoki/szczątki 
dzieci do Prosektorium nie było Kart skierowania zwłok/szczątków dziecka martwo 
urodzonego do chłodni w Prosektorium, według załącznika nr 2 do Procedury. 
Obowiązek sporządzania kart wynikał z Procedury. 

(dowód: akta kontroli str. 657-670) 
5. W prowadzonym przez Szpital, na podstawie Procedury, rejestrze 
zwłok/szczątków dzieci martwo urodzonych w latach 2017-2019 r. ujęto jedynie 
24 z 331 niepowodzeń położniczych. W rejestrze tym nie wypełniono także 
informacji dotyczących: nr. historii choroby w dwóch przypadkach, daty/godziny 
urodzenia/zgonu – w dwóch, godziny urodzenia/zgonu – w sześciu. 

(dowód: akta kontroli str. 243-246; 553) 
6. Dokumentacja medyczna sześciu pacjentek, które urodziły martwe dzieci i dwóch, 
które poroniły odpowiednio w 20 i 21 tygodniu ciąży nie zawierała informacji 
potwierdzających wystawienie przez Szpital i odbiór przez rodziców kart zgłoszenia 
urodzenia martwego dziecka do USC, którego płeć była znana. Zgodnie 
z Procedurą informacja ta winna zostać zamieszczona w oświadczeniu 
sporządzonym według załącznika nr 1 do tej Procedury. 

(dowód: akta kontroli str. 226-233; 657-670) 
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7. Szpital, w przypadku trojga dzieci, dla których pochówek organizowany był 
w 2018 r. i w 2019 r. z urzędu, przekroczył określony w Procedurze półroczny termin 
przechowywania zwłok/szczątków dzieci, odpowiednio o: siedem, cztery i jeden 
miesiąc. 

(dowód: akta kontroli str. 556-559) 
8. Szczątki 45 płodów z 60 objętych kontrolą zostały przekazane podmiotom 
zewnętrznym do badań histopatologicznych, a Szpital nie wystąpił o ich zwrot po 
wykonaniu badań i nie posiadał dokumentów potwierdzających ich odbiór przez 
upoważnione osoby w celu pochówku przez rodzinę lub z urzędu. W Procedurze 
zapisano, że po wykonaniu badań histopatologicznych, pozostała część utrwalona 
w formalinie miała być zwrócona do Prosektorium i dalej przechowywana do chwili 
pochówku przez gminę. 

(dowód: akta kontroli str. 226-233; 657-670; 707-716) 
 
W ocenie NIK, pacjentkom z niepowodzeniami położniczymi Szpital udzielał 
świadczeń zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi wyposażenia i sposobu 
urządzenia zespołów porodowych i sal chorych w Oddziale. 
Nie zapewnił im adekwatnej do potrzeb pomocy psychologicznej, mimo obowiązku 
wynikającego z przepisu ust. 3 pkt 2 części VII załącznika do rozporządzenia 
w sprawie standardów z 2015 r. oraz ust. 3 pkt 2 części XV załącznika do 
rozporządzenia w sprawie standardu z 2018 r. Spowodowane to było niewielkim 
wymiarem czasu pracy psychologów, wynikającym z zawarcia takich umów, które 
nie gwarantowały udzielenia konsultacji psychologicznych w każdym czasie. 
Dokumentacja medyczna hospitalizowanych pacjentek w większości prowadzona 
była stosownie do przepisów rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej. 
Niemniej pracownicy Szpitala nie dopełnili należytej staranności w kilkunastu 
przypadkach nie sporządzając Kart obserwacji, nie wpisując do kart informacyjnych 
z leczenia szpitalnego danych na temat wykonanych badań usg i dat 
wyłyżeczkowania a także nie posiadając w każdym przypadku oświadczeń 
dotyczących upoważnienia do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i udzielonych 
świadczeniach oraz do uzyskiwania dokumentacji a także dokumentów 
potwierdzających wyrażenie przez pacjentki zgód na zabieg wyłyżeczkowania. 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywie ocenia opracowanie Procedury, której celem było 
ujednolicenie i zapewnienie prawidłowego postępowania w przypadku dziecka 
martwo urodzonego. Niemniej jednak w Szpitalu nierzetelnie realizowano jej 
postanowienia. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: 
- braku oświadczeń matek dzieci martwo urodzonych o odbiorze zwłok/szczątków 

dziecka celem pochówku lub o pozostawieniu zwłok/szczątków dziecka do 
pochówku przez gminę, co mogło skutkować nieodpowiednim postępowaniem ze 
zwłokami/szczątkami, 

- braku Kart skierowania zwłok/szczątków dziecka martwo urodzonego do chłodni 
w Prosektorium według załącznika nr 2 do Procedury, 

- nieujęcia w prowadzonym przez Szpital rejestrze zwłok/szczątków dzieci martwo 
urodzonych wszystkich przypadków niepowodzeń położniczych a także informacji 
dotyczących: nr. historii choroby i daty/godziny urodzenia/zgonu, 

- braku w dokumentacji medycznej informacji potwierdzających wystawienie przez 
Szpital i odbiór przez rodziców Kart zgłoszenia urodzenia martwego dziecka do 
USC, 

- przekroczenia półrocznego terminu przechowywania zwłok/szczątków dzieci 
w przypadku trojga dzieci, dla których pochówek organizowany był z urzędu, 

- niewystępowania o zwrot pozostałych po badaniach histopatologicznych 
szczątków 45 z 60 płodów objętych kontrolą i nieposiadania dokumentów 

OCENA CZĄSTKOWA 
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potwierdzających ich odbiór przez upoważnione osoby w celu dokonania 
pochówku. 

Ponadto NIK zwraca uwagę, na niejednolite stosowanie zasad postępowania 
określonych w rekomendacjach, dotyczących ankietowania pacjentek. 
Nieprzekazanie ankiet do wypełnienia dwóm z pięciu pacjentek, na podstawie 
rekomendacji postępowania z pacjentkami dla personelu medycznego oddziałów 
położniczo-ginekologicznych województwa podkarpackiego, stanowiło uchybienie 
które mogło skutkować brakiem pozyskania istotnych informacji na temat potrzeb 
pacjentek i brakiem adekwatnych do tych potrzeb działań Szpitala. 

IV. Wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o:  
 
1. Uzupełnienie regulaminu organizacyjnego Szpitala o zadania Oddziału, zgodnie 
z przepisem art. 24 ust. 1 pkt 7 w związku z przepisem art. 23 ust. 1 ustawy 
o działalności leczniczej. 
2. Terminowe zgłaszanie do NFZ zmian w harmonogramach pracy lekarzy 
i położnych, zgodnie z przepisem § 6 ust. 1 i 2 załącznika do rozporządzenia 
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.  
3. Podjęcie działań organizacyjnych mających na celu wyeliminowanie przypadków 
nieprzerwanego udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy przez zbyt długi 
okres. 
4. Rozważenie uzupełnienia wskaźników opieki okołoporodowej o wartości 
odnoszące się do poziomu rzeczywistego i pożądanego. 
5. Zapewnienie personelowi medycznemu Oddziału wsparcia dotyczącego radzenia 
sobie ze stresem, w którym mowa w przepisie ust. 3 pkt 11 części XV załącznika do 
rozporządzenia w sprawie standardu z 2018 r. 
6. Zapewnienie prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z rozporządzeniem 
z 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz 
sposobu jej przetwarzania poprzez: 
- włączanie oświadczeń dotyczących upoważnienia do uzyskiwania informacji 

o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach oraz do uzyskiwania dokumentacji, 
o których mowa w przepisie § 8 ust. 1 pkt 1 i 2 cyt. rozporządzenia, 

- włączanie Kart obserwacji wymaganych przepisem § 15 ust. 1 pkt 4 
rozporządzenia, 

- wpisywanie w kartach informacyjnych z leczenia szpitalnego danych na temat 
wykonanych badań i zabiegów, tj. informacji na podstawie przepisu § 21 ust. 4 
pkt 2 i 3 ww. rozporządzenia, 

- uzyskiwanie potwierdzeń wyrażenia zgód przez pacjentki na wykonanie zabiegów 
abrazji. 

7. Podjęcie działań organizacyjnych w celu zapewnienia udzielania pomocy 
psychologicznej pacjentkom hospitalizowanym z powodu niepowodzeń 
położniczych, w możliwie najkrótszym czasie od zaistnienia takiej potrzeby, 
stosownie do przepisu ust. 3 pkt 2 części XV załącznika do rozporządzenia 
w sprawie standardu z 2018 r. a także proponowanie i udzielanie im takiej pomocy 
oraz dokumentowanie tych czynności. 
8. Zapewnienie, zgodnie z Procedurą, dokumentowania woli matek odnośnie 
odbioru lub pozostawienia zwłok/szczątków dziecka do pochówku przez gminę. 
9. Sporządzanie Kart skierowania zwłok/szczątków dziecka martwo urodzonego do 
chłodni w Prosektorium, według załącznika nr 2 do Procedury. 
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10. Ujmowanie, w prowadzonym przez Szpital na podstawie Procedury, rejestrze 
zwłok/szczątków dzieci martwo urodzonych wszystkich przypadków niepowodzeń 
położniczych oraz rzetelne wypełniane wszystkich danych w tym rejestrze. 
11. Zawieranie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Procedury, w dokumentacji 
medycznej informacji potwierdzających wystawienie przez Szpital i odbiór przez 
rodziców Kart zgłoszenia urodzenia martwego dziecka do USC. 
12. Zapewnienie przestrzegania terminu przechowywania zwłok/szczątków dzieci, 
określonego w Procedurze, w przypadkach organizowania pochówku z urzędu. 
13. Zapewnienie postępowania zgodnego z Procedurą dotyczącego odbioru 
pozostałych po badaniu zwłok/szczątków dzieci od podmiotów, którym Szpital 
przekazał je do badań histopatologicznych w celu dokonania pochówku. 

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

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Dyrektora Delegatury NIK w Rzeszowie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

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

 

Rzeszów,  11   września 2020 r. 
 
 
Kontroler                                                                           Najwyższa Izba Kontroli 
Małgorzata Milanowska                                                   Delegatura w Rzeszowie 
Główny specjalista k.p.                                                                Dyrektor 
                                                                                             Wiesław Motyka 
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