
50 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audyt  

Od lat notujemy w Polsce ujemny wskaźnik przyrostu naturalnego, który jest między in-
nymi wynikiem spadającej liczby urodzeń. Jedną z przyczyn odwlekania decyzji o uro-
dzeniu dzieci mogą być obawy kobiet przed niewłaściwymi warunkami panującymi 
w szpitalach. Choć standardy opieki okołoporodowej wprowadzono rozporządzeniem, 
część oddziałów położniczych miała problemy z  ich przestrzeganiem. Nie wszystkie 
szpitale dysponowały odpowiednim sprzętem, zaś obsada kadrowa nie zawsze zapew-
niała pacjentkom i noworodkom świadczenia medyczne właściwej jakości. Zastrzeże-
nia NIK dotyczyły między innymi pomieszczeń leczniczych i ich wyposażenia, a także 
kwestii zatrudnienia niezbędnego personelu medycznego. Stwierdzono również, że zbyt 
często stosowano różne interwencje medyczne podczas porodów, szczególnie dotyczy  
to cesarskiego cięcia.

WŁADYSŁAW RADGOWSKI

Opieka okołoporodowa  
na oddziałach położniczych

Zapewnienie standardów świadczeń zdrowotnych

Warunki, w jakich odbywają się porody 
są sprawą niezmiernie ważną a zarazem 
bardzo delikatną. Z doniesień medialnych 
wynika, że w oddziałach położniczych 
przy odbieraniu porodów często docho-
dzi do nieprawidłowości. Niektóre kobiety 
wspominają swój poród jako piękne prze-
życie, inne zaś chciałyby szybko o nim za-
pomnieć. Chociaż poród jest relatywnie 
krótkim wydarzeniem w życiu kobiety 
– w porównaniu na przykład z okresem 

1 A. Oftanowska: Czynniki wpływające na satysfakcję kobiet z porodu – analiza danych z akcji „Rodzić po ludz-
ku” – opublikowane w „Optymalizacja porodu – zagadnienie interdyscyplinarne”, red. nauk. E. Lichtenberg-
-Kokoszka, E. Janiuk, ks. J. Dzierżanowski, wyd. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008.

ciąży – to jego przebieg i towarzyszące oko-
liczności mają długotrwały wpływ na wiele 
obszarów jej dalszego życia – stosunek do 
dziecka, relacje z partnerem, samoocenę. 
Dlatego coraz częściej mówi się o tym, że 
osoby, które sprawują opiekę nad kobietą 
w trakcie porodu i tuż po nim, powinny, 
na równi z opieką stricte medyczną, dbać 
o komfort i zadowolenie przyszłej matki1. 
W odpowiedzi na oczekiwania środowiska 
medycznego, organizacji pozarządowych 
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i pacjentek, Minister Zdrowia wydał roz-
porządzenie w sprawie standardów opieki 
okołoporodowej2, w którym określił po-
szczególne elementy opieki medycznej, 
mającej na celu dobry stan zdrowia matki 
i dziecka.

Kontrola NIK pozwoliła ustalić jak prze-
strzegane są w szpitalach standardy opie-
ki podczas porodu oraz czy w zakładach 
opieki zdrowotnej stworzono wymagane 
przepisami warunki3.

Ważniejsze ustalenia
Uwarunkowania 
organizacyjne i prawne

W 2014 r. w Polsce zarejestrowano 376 501 
urodzeń, w tym 375 160 żywych (99,6%). 
Dla porównania, w 2013 r. odnotowano 
370 962 urodzenia, z tego 369 576 żywych 
(99,6%). Rok 2014 był trzecim z kolei, 
w którym liczba ludności Polski zmalała po 
notowanym w latach 2008–2011 wzroście, 
zaś tempo przyrostu rzeczywistego wynio-
sło minus 0,04%. Na finansowanie poro-
dów Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) 
przeznaczył w 2013 r. 760,1 mln zł, zaś 
w 2014 r. 844,1 mln zł. Na 2015 r. zapla-
nowano na porody 1137 mln zł.

2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20.9.2012 w sprawie standardów postępowania medycznego przy 
udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie  
fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. z 2016 r. poz. 1132).  
To rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 23.9.2010 w sprawie standardów 
postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołopo-
rodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki 
nad noworodkiem (Dz. U. nr 187 poz. 1259).

3 Artykuł opracowany na podstawie Informacji o wynikach kontroli Opieka okołoporodowa na oddziałach po-
łożniczych, nr ewid. 203/2015/P/065/LB – kontrolę przeprowadzono w 24 publicznych zakładach opieki 
zdrowotnej, a w nich w 25 oddziałach świadczących opiekę okołoporodową. W tym artykule wykorzystano 
również materiały z kontroli rozpoznawczej, przeprowadzonej w czterech samodzielnych publicznych zakła-
dach opieki zdrowotnej z terenu województwa podlaskiego.

4 Ustawa z 2.4.1997 (Dz. U. nr 78 poz. 483, ze zm.).
5 Ustawa z 15.4.2011 o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638).
6 Załącznik do uchwały nr 90/2007 Rady Ministrów z 15.5.2007.

Stosownie do art. 68 ust. 1–3 Konstytucji 
Rzeczpospolitej Polskiej4 każdy ma prawo 
do ochrony zdrowia. Obywatelom, nieza-
leżnie od ich sytuacji materialnej, władze 
publiczne powinny zapewnić równy dostęp 
do świadczeń opieki zdrowotnej finanso-
wanej ze środków publicznych. Warunki 
i zakres udzielania świadczeń określa usta-
wa. Władze publiczne są obowiązane do 
zapewnienia szczególnej opieki zdrowot-
nej dzieciom, kobietom ciężarnym, oso-
bom niepełnosprawnym i osobom w po-
deszłym wieku.

Zasady wykonywania działalności lecz-
niczej i funkcjonowania podmiotów zaj-
mujących się tą działalnością określono 
w ustawie5. Podmiotami leczniczymi są 
np. samodzielne publiczne zakłady opieki 
zdrowotnej (ZOZ). Jednym z rodzajów 
działalności leczniczej są stacjonarne i ca-
łodobowe szpitalne świadczenia zdrowot-
ne. Podstawą udzielania świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych przez NFZ jest umowa, za-
warta pomiędzy świadczeniodawcą a dy-
rektorem oddziału wojewódzkiego NFZ.

Narodowy Program Zdrowia na lata 
2007–20156, jako jeden z celów operacyjnych 
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dotyczących wybranych populacji, ustano-
wił poprawę opieki zdrowotnej nad matką, 
noworodkiem i małym dzieckiem. Wybór 
tego celu wynikał np. z faktu, że najczęst-
szą przyczyną zgonu niemowląt były stany 
chorobowe powstające w okresie około-
porodowym, czyli w trakcie trwania ciąży 
matki i w okresie pierwszych 6 dni życia 
noworodka. Oczekiwanymi efektami reali-
zacji wymienionego celu było obniżenie do 
2015 r. np. umieralności okołoporodowej 
z 8,6/1000 do 6,0/1000 urodzeń i umie-
ralności kobiet związanej z ciążą, porodem 
i połogiem z 7,4/100 000 do 5,0/100 000 
urodzeń żywych. Wskaźniki te zostały 
osiągnięte już w latach 2012–20137.

Zapewnienie właściwych warunków 
do odbycia porodu

W zależności od poziomu referencyjne-
go, Minister Zdrowia w rozporządzeniach 
z 29 sierpnia 2009 r.8, a następnie z 22 li-
stopada 2013 r.9 określił warunki, jakie po-
winien spełniać ZOZ podczas udzielania 
świadczeń gwarantowanych. Są to warun-
ki dotyczące jego organizacji, wymagania 
dotyczące personelu medycznego, wypo-
sażenia w sprzęt i aparaturę, zapewnie-
nia możliwości wykonywania badań, itp.  

7 <http://stat.gov.pl/wyszukiwarka/szukaj.html>.
8 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29.8.2009 w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia 

szpitalnego (Dz. U. 2013 r. poz. 1082, ze zm.) – uchylone 27.12.2013 , tego dnia weszło w życie rozporzą-
dzenie wymienione w przypisie 9.

9 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22.11.2013 w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia 
szpitalnego (Dz. U. poz. 1520, ze zm.)

10 Zgodnie z art. 207 ustawy o działalności leczniczej, podmiot wykonujący działalność leczniczą, który w dniu 
wejścia w życie tej ustawy (tj. 1.7.2011 ) nie spełniał wymagań określonych w jej art. 22 ust. 1, obowiązany 
jest dostosować pomieszczenia i urządzenia do tych wymagań do 31.12.2017 , pod warunkiem opracowa-
nia do 31.12.2012 i przedstawienia organowi prowadzącemu rejestru podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą (właściwemu wojewodzie) programu dostosowania do ww. wymagań, zaopiniowanego przez wła-
ściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

11 Dz. U. nr 74 poz. 366, ze zm.

Jedynie osiem z 29 skontrolowanych od-
działów w pełni spełniało minimalne 
warunki w zakresie wyposażenia i spo-
sobu urządzenia zespołów porodowych, 
sal chorych w oddziałach położniczych, 
określone w rozporządzeniu w sprawie 
wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia podmiotu leczniczego. 
Dwadzieścia jeden oddziałów nie sprostało 
temu, dla piętnastu opracowano program 
dostosowawczy i w związku z tym ich kie-
rownictwo miało jeszcze czas na dopro-
wadzenie oddziałów do stanu zgodnego 
z przepisami10. W związku z tym szpita-
le, zamiast przystosować pomieszczenia 
zgodnie z przepisami prawa, od wielu lat 
wykorzystywały możliwość opracowania 
programu dostosowawczego, zaś termin 
na to dostosowanie był stale prolongo-
wany. Przykładowo, dotyczy to ‒ wpro-
wadzonego rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia i Opieki Społecznej z 21 wrze-
śnia 1992 r. w sprawie wymagań, jakim 
powinny odpowiadać pod względem 
fachowym i sanitarnym pomieszczenia 
i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej11 
– wymogu przeznaczenia dla maksymal-
nie dwóch matek i noworodków (z możli-
wością wstawienia trzeciego łóżeczka dla 
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noworodka) pokojów z łóżkami w oddziale 
położniczym, zorganizowanych w systemie  
rooming-in („matka z dzieckiem”). W sze-
ściu szpitalach część sal nie spełniała tego 
wymogu, zaś w siedmiu wszystkie sale 
były przeznaczone dla więcej niż dwóch 
matek z dziećmi. W skrajnych przypad-
kach sale położnic były siedmiołóżkowe 
i pięciołóżkowe. Doprowadzenie tych po-
mieszczeń do wymaganego stanu przewi-
dziano w programach dostosowawczych 
dziewięciu oddziałów.

W 26 z 28 szpitali objętych kontrolą 
NIK (także rozpoznawczą) spełniony zo-
stał wymóg stałej obecności anestezjologa 
„w lokalizacji”12, wynikający z rozporzą-
dzeń Ministra Zdrowia w sprawie świad-
czeń gwarantowanych. Wymóg ten w oce-
nie NIK jest niewystarczający w wypadku 
świadczeń położniczych. W 22 szpitalach 
(spośród 28 objętych kontrolą) specjali-
ści anestezjolodzy przebywali w oddzia-
łach anestezjologii i intensywnej terapii 
lub pełnili dyżury w bloku operacyjnym. 
Jednak w razie konieczności natychmia-
stowego wykonania zabiegu cesarskiego 
cięcia (c. c.) brak anestezjologów na od-
dziale położniczym stanowi zagrożenie 
dla życia i zdrowia pacjentek oraz no-
worodków. Dobitnym tego przykładem 
okazało się zdarzenie, do którego doszło 
w 2011 r. w Szpitalu Ogólnym w Kolnie, 
w którym z powodu zagrożenia życia pa-
cjentki i jej dziecka należało natychmiast 
przeprowadzić zabieg c. c. Jedyny dyżuru-
jący wówczas anestezjolog miał pod opieką 

12 Zgodnie z § 2 pkt 7 tych rozporządzeń, „lokalizacja” jest to budynek lub zespół budynków oznaczonych tym 
samym adresem albo oznaczonych innymi adresami, ale położonych obok siebie i tworzących funkcjonalną 
całość, w których zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń.

niestabilną pacjentkę, której wykonywa-
no zabieg chirurgiczny, zatem nie mógł 
jednocześnie przeprowadzić znieczule-
nia rodzącej pacjentki. W konsekwencji 
c. c., zakończone wydobyciem martwe-
go płodu, wykonano po upływie 20–25 
minut od przewiezienia pacjentki na blok 
operacyjny. Formalnie oddział położniczy 
spełniał wymogi rozporządzenia w spra-
wie świadczeń gwarantowanych z 2009 r. 
w zakresie stałej obecności anestezjologa 
w lokalizacji.

Kontrole NIK wykazały, że zbyt długi 
był czas pracy lekarzy udzielających świad-
czeń w oddziałach położniczych na pod-
stawie umów cywilnoprawnych. W art. 93 
ust. 1 (i następnych) ustawy o działalności 
leczniczej nałożono ograniczenie nieprze-
rwanego czasu pracy pracowników pod-
miotów leczniczych (osób zatrudnionych 
na podstawie umów o pracę) do 7 godzin 
35 minut dziennie (w skrajnym przypad-
ku do 12 godzin na dobę), zaś tygodniowo 
do 37 godzin i 55 minut. Wskazany czas 
pracy, także tygodniowy, może być prze-
kroczony w wypadku pełnienia dyżurów 
medycznych, pod warunkiem zapewnie-
nia pracownikowi w każdej dobie 11 go-
dzin odpoczynku, także bezpośrednio 
po zakończeniu dyżuru. Przepisy te nie 
obejmują jednak personelu medycznego 
zatrudnionego na podstawie umów cywil-
noprawnych. W konsekwencji, w 17 pod-
miotach leczniczych czas pracy lekarzy 
zatrudnionych na podstawie umów cy-
wilnoprawnych znacznie przekraczał  
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24 godziny13 – wynosił od 31 do nawet 
151 godzin (6,3 dnia) bez przerwy. Taka 
organizacja czasu pracy lekarzy może bu-
dzić uzasadnione wątpliwości co do za-
pewnienia wymaganej jakości świadczo-
nych przez nich usług i w konsekwencji 
bezpieczeństwa pacjentek. Główną przy-
czyną takiego stanu były absencje perso-
nelu (urlopy, zwolnienia) i niechęć lekarzy 
kontraktowych, aby dojeżdżać do szpitala 
na jeden dyżur.

Zapewnienie prawa  
do intymności i godności

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku 
Praw Pacjenta14 stanowi o prawach pa-
cjentów podczas ich leczenia. Dotyczy 
ono na przykład prawa do uzyskania od 
lekarza przystępnej informacji o stanie 
zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych 
oraz możliwych metodach diagnostycz-
nych i leczniczych. Pacjent ma też prawo 
wyrażania zgody na wykonywanie zabie-
gów operacyjnych, stosowanie leczenia 
lub diagnostyki stwarzających podwyż-
szone ryzyko. Ponadto należy mu się 
poszanowanie intymności i godności, 
w szczególności w czasie udzielania mu 
świadczeń zdrowotnych. W 16 szpita-
lach niektóre z sal porodowych lub gabi-
netów badań zorganizowano w sposób 
niezapewniający pacjentkom prawa do 
intymności i godności. Funkcjonowały bo-
wiem wielostanowiskowe sale porodowe 

13 Wyznacznik przyjęty przez NIK na potrzeby kontroli.
14 Ustawa z 6.11.2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2016 r. poz. 186).
15 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26.6.2012 w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpo-

wiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. poz. 739).
16 Uzasadnienie do zarządzenia nr 34/2015/DSOZ Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie określe-

nia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

(co dopuszczają przepisy rozporządze-
nia w sprawie wymagań, jakim powin-
ny odpowiadać pomieszczenia podmio-
tu leczniczego15), w których jednak nie 
było możliwości pełnego stosowania tego 
prawa. Na przykład, w 12 skontrolowa-
nych oddziałach łóżka porodowe w sa-
lach wielostanowiskowych oddzielono 
głównie parawanami, niegwarantującymi 
zachowania intymności, m.in. ze względu 
na obecność w trakcie porodu osób bli-
skich innym pacjentkom. W 10 szpitalach 
sale porodowe lub gabinety badań były 
zaś tak zorganizowane, że przy otwarciu 
drzwi osoby postronne mogły zobaczyć 
pacjentkę w intymnej sytuacji. 

W 10 oddziałach położniczych bra-
kowało lub były nieczynne sygnalizacje 
świetlne ostrzegające przed wejściem osób 
postronnych do sal i gabinetów w trakcie 
obecności pacjentki.

W ocenie NIK także brak możliwości 
podania znieczulenia zewnątrzoponowego, 
narusza prawo kobiet do godnego odby-
cia porodu drogami natury. Tymczasem, 
z powodu braku odpowiedniej liczby ane-
stezjologów, w 20 skontrolowanych od-
działach położniczych ich nie stosowano. 
Nie poprawiło tej sytuacji wprowadzenie 
przez NFZ od 1 lipca 2015 r. dodatkowej 
stawki 416 zł za każdy poród, w trakcie 
którego zastosowano takie znieczulenie. 
W konsekwencji nie osiągnięto poprawy 
bezpieczeństwa i komfortu pacjentek16 



Nr 3/maj-czerwiec/2017 55 

Opieka okołoporodowa na oddziałach położniczych   kontrola i audyt

oraz obiecywanego przez przedstawicieli 
NFZ zmniejszenia liczby c. c.17.

NIK zwróciła również uwagę, że więk-
szość oddziałów położniczych o I pozio-
mie referencyjności w powiatowych 
ZOZ zostanie wyłączona z uczestnictwa 
w „Programie opieki koordynowanej nad 
kobietą w ciąży fizjologicznej”18, zakładają-
cego zapewnienie przyszłym matkom peł-
noprofilowej opieki w okresie ciąży, porodu 
i sześciu tygodni po urodzeniu dziecka. 
W formie pilotażu ten Program wprowa-
dził Prezes NFZ w kwietniu 2016 r. (już po 
zakończeniu kontroli NIK). Większość od-
działów położniczych nie spełnia bowiem 
zakładanego w Programie wymogu przyj-
mowania 600 porodów rocznie, zaś żaden 
ze skontrolowanych szpitali o I poziomie 
referencyjności nie zapewniał znieczule-
nia zewnątrzoponowego podczas poro-
du drogami natury. Pacjentki mieszkające 
w miejscowościach odległych od oddzia-
łów z II lub III poziomu referencyjności 
nie będą więc mogły skorzystać z tego 
Programu.

Interwencje medyczne

W standardach opieki okołoporodowej 
określono poszczególne elementy opie-
ki medycznej, mającej na celu zapewnie-
nia dobrego stanu zdrowia matki i dziec-
ka, przy ograniczeniu do niezbędnego 

17 <http://www.expressilustrowany.pl/artykul/3931073,chca-zahamowac-epidemie-cesarskich-ciec-placa 
-za-porod-ze-znieczuleniem,id,t.html>.

18 <http://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/program-opieki-koordynowanej-nad-kobieta 
-w-ciazy-fizjologicznej-informacja-prasowa,6790.html>.

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

20 Strategia działań na rzecz opieki przy porodzie naturalnym w Krajowym Systemie Opieki Zdrowotnej z 2008 r. 
(„Estrategia de Atención al Parto Normal del Sistema Nacional de Salud”).

minimum interwencji medycznych, 
w szczególności cesarskiego cięcia; am-
niotomii (przebicie pęcherza płodowe-
go); stymulacji czynności skurczowej 
(przez podawanie oksytocyny); podawa-
nia opioidów; nacięcia krocza; podawania 
noworodkowi mleka modyfikowanego, 
z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa 
zdrowotnego, w ramach których opieka 
opiera się na praktykach o udowodnionej 
skuteczności. Problemem przy ocenie skali 
interwencji medycznych okazuje się brak 
wyznacznika, kiedy mamy do czynienia 
z poziomem „niezbędnego minimum in-
terwencji medycznych”. Polska jest jednym 
z trzech państw, w których opracowano na 
piśmie standardy opieki okołoporodowej 
(analogiczne dokumenty opracowano też 
w Anglii19 oraz w Hiszpanii20). Choć róż-
nią się one w niektórych szczegółach od 
polskich (np. czas trwania bezpośredniego 
kontaktu matki z noworodkiem zaraz po 
urodzeniu, metody łagodzenia bólu), ale 
wszystkie na pierwszym miejscu stawia-
ją uniwersalne wartości, takie jak dobro 
kobiety i dziecka, serdeczność, szacunek, 
troskę, respektowanie potrzeb.

Kontrola NIK miała ustalić dlaczego 
w Polsce jest bardzo wysoki odsetek po-
rodów rozwiązywanych przez cesarskie 
cięcie. Zgodnie z zaleceniami Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO), odsetek 



56 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audyt   Władysław Radgowski

ten powinien mieścić się w przedziale 
10 – 15%21 wszystkich odbieranych po-
rodów (taką wartość przyjmowano do 
2014 r., zaś obecnie WHO zaleca wykony-
wanie tego zabiegu wyłącznie w medycznie 
uzasadnionych przypadkach). Z prezen-
towanych przez WHO badań statystycz-
nych wynika, że zalecany wskaźnik w la-
tach 2007–2014 nie został przekroczony 
tylko w Afryce (4%) oraz w południowo-
-wschodniej Azji (10%). Najwięcej c.c. 
miało miejsce w obu Amerykach (38%) 
i w Europie (25%)22. Natomiast według 
danych Instytutu Matki i Dziecka w Polsce 
odsetek porodów rozwiązywanych za po-
mocą c. c. systematycznie rośnie, z 18,1% 
w 1999 r. do 39,9% w 2013 roku. W wo-
jewództwie podkarpackim wyniósł on 
w 2013 r. aż 48,2%, a w łódzkim 45,9%23. 

Z prezentowanych przez WHO badań 
statystycznych wynika, że wskaźnik c.c. 
w Polsce (42%) był jednym z najwyższych 
w Europie (średnio 25%)24, zaś według 
raportu OECD, pod tym względem zaj-
mowaliśmy czwarte miejsce w Europie25. 
Dane z wybranych państw OECD przed-
stawiono na rysunku 1, s. 57.

Według badań naukowych, c.c., jak każda 
operacja brzuszna, może spowodować 

21 <http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/161442/1/WHO_RHR_15.02_eng.pdf?ua=1>.
22 <http://apps.who.int/gho/data/view.main.1610>.
23 Dane z raportu Umieralność okołoporodowa wczesna płodów i noworodków Polska-2013 oraz 1999–2013, 

opublikowanego przez Instytut Matki i Dziecka,Warszawa 2014.
24 <http://apps.who.int/gho/data/view.main.1610>.
25 <http://siostraania.pl/raport-oecd-polska-na-czwartym-miejscu-w-europie-pod-wzgledem-liczby-cesarskich-ciec/>.
26 M. Jóźwik: Powikłania matczyne związane z cięciem cesarskim, „Perinatologia, Neonatologia”, tom 1, ze-

szyt 1, s. 57-65, 2008.
27 Cięcie cesarskie i krwiotwórczych komórek macierzystych epigenetyka noworodka – konsekwencje dla przy-

szłego zdrowia, opublikowane w American Journal of Obstetrics and Technology z 1.7.2014, http://ki.se/
en/news/cesarean-section-may-cause-epigenetic-changes.

28 Fragmenty z artykułu Rodzić po polsku, „Polityka” nr 9/2014 (2947), 26.02−4.03.2014.

powikłania dotyczące np. układu roz-
rodczego, moczowego i pokarmowego. 
Wykonanie kolejnego cięcia znacząco pod-
nosi prawdopodobieństwo powikłań26. Taki 
poród, ma,według naukowców, dalekosięż-
ne skutki dla zdrowia dzieci. Zabieg ten, 
zdaniem Mikaela Normana z Karolinska 
Instituet, może zmienić strukturę DNA 
dziecka, skutkiem czego dzieci częściej za-
padają na choroby immunologiczne, takie 
jak cukrzyca, rak, astma, alergie. Czynnik, 
który powoduje zmiany w kodzie genetycz-
nym, to poziom stresu przy narodzinach. 
Przy porodzie fizjologicznym stres nasila 
się stopniowo, zaś przy c. c. występuje 
u noworodka olbrzymi szok, który praw-
dopodobnie „przeprogramowuje” DNA27 
Z kolei Jianmeng Liu z Centrum Nauk 
o Zdrowiu na Uniwersytecie w Pekinie 
dowodzi, że dzieci urodzone przez c. c. są 
bardziej narażone w przyszłości na nad-
wagę i otyłość. 

Dziecko, które przychodzi na świat si-
łami natury, przeżywa w trakcie porodu 
także silny, ale stopniowy stres, co uod-
parnia psychikę. Ważny jest też kontakt 
z florą bakteryjną matki – jest to pierw-
sza naturalna szczepionka w życiu dziec-
ka28. Tak więc zabieg c.c. powinien być 
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wykonywany w uzasadnionych wypad-
kach, gdy przemawiają za tym względy 
medyczne.29

W publikacjach prasowych, interneto-
wych często mówi się o wykonywaniu c. c. 
„na życzenie” pacjentek, czego istotną przy-
czyną – o czym była mowa w czasie panelu 
ekspertów zorganizowanego 11 czerwca 
2015 r. w NIK – są brak zaufania pacjen-
tek do funkcjonującego w Polsce syste-
mu opieki okołoporodowej oraz zachęty 
kierowane przez środowisko celebrytek. 
Zjawisko to jest powszechnie krytykowa-
ne, ale może być wyjaśnieniem dużego 
odsetka porodów przez c. c. 

Zdaniem Światowej Federacji Gineko-
logów i Położników, wykonanie takiego 

29 Według OECD Helth Statistics 2015.

zabiegu „(…) bez wskazań medycznych 
jest etycznie nieuzasadnione i wykracza 
poza granice dobrej praktyki medycznej. 
Ponadto koszty cesarskiego cięcia znacz-
nie przewyższają koszty porodu drogami 
natury. Poród drogami natury jest bez-
pieczniejszy w krótkim i dłuższym czasie 
zarówno dla matki, jak i dziecka. Operacja 
macicy stwarza zagrożenia w późniejszych 
ciążach (…)”.

 Polskie Towarzystwo Ginekologiczne 
(PTG) stwierdziło, że: „(…) dopuszcze-
nie do poważnego zabiegu operacyjnego 
zbędnego w świetle wiedzy medycznej 
i doświadczenia lekarskiego wypełnia zna-
miona przestępstwa. Ponadto wyrażenie 
przez lekarza zgody na przeprowadzenie 

Rysunek 1. Wskaźnik cesarskich cięć w wybranych krajach29 (w %)

Źródło: Patrz przypis 29.
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zabiegu cesarskiego na życzenie może 
skutkować odpowiedzialnością lekarza za 
naruszenie zasad wykonywania zawodu, 
a nawet odpowiedzialnością karną i cywil-
ną”30. Zagadnienie zbyt dużego odsetka 
porodów przez c. c. jest niezwykle de-
likatne, bowiem często się mówi i pisze 
o tragicznych skutkach niezastosowania tej 
metody rozwiązania porodu. W artykule 
„Rodzić po polsku”, opublikowanym po 
serii zgonów noworodków (w jednym wy-
padku także matki), padło stwierdzenie, że 
najtragiczniejsze „wpadki” położników to 
odstąpienie od c. c. albo przeprowadzenie 
tego zabiegu zbyt późno31.

Pomimo niekwestionowanego przez 
położników wyższego bezpieczeństwa 
porodu odbytego siłami natury od c. c., 
w skontrolowanych jednostkach odsetek 
porodów zakończonych c. c. wzrósł. W la-
tach 2010–2012 wynosił kolejno: 40,6%, 
41,5% i 43,3%, zaś po wejściu w życie stan-
dardów opieki okołoporodowej wzrósł do 
46,4% w 2013 r., 48,2% w 2014 r. i 47,1% 
w 2015 r. (do końca września). W skraj-
nym przypadkach wskaźnik c. c. kształ-
tował się od 38,1% (SP ZOZ w Opocznie) 
do 77,9% (SP ZOZ w Sejnach). Należy 
zwrócić uwagę, że obie te placówki były 
na tym samym, najniższym poziomie re-
ferencyjności (pierwszym, czyli z zasady 
do odbierania porodów nieskomplikowa-
nych). Odsetek porodów zakończonych 

30 <http://ciaza.mp.pl/porod/show.html?id=72059>.
31  Rodzić po polsku, patrz przypis 28.
32 <http://www.hli.org.pl/pl/newsy/8-cesarskie-ciecia-w-modzie>.
33 Dane na podstawie analizy w każdym ze skontrolowanych szpitali losowo wybranej dokumentacji medycznej 

50 pacjentek, które w latach 2013–2015 urodziły dziecko przez c. c.
34 <http://pulsmedycyny.pl/2582141,72628,ciecie-cesarskie-rekomendacje-polskiego-towarzystwa 

-ginekologicznego>.

c. c. w skontrolowanych szpitalach był 
zatem wyższy od średniej krajowej, która 
w 2014 roku wyniosła ok. 42%32 i znacznie 
wyższy od zalecanego do 2014 roku przez 
WHO. Dynamikę wzrostu c. c. od 2010 r. 
w szpitalach objętych kontrolą obrazuje 
rysunek 2, s. 59.

Duże zróżnicowanie udziału c.c., zwłasz-
cza podczas porodów wykonywanych w ra-
mach I poziomu referencyjnego wskazuje, 
że jednym z powodów nieprzestrzegania 
standardów opieki okołoporodowej w tej 
dziedzinie może być brak odpowiedniej 
świadomości i przedmiotowe podejście 
personelu medycznego do pacjentek 
oraz chęć jak najszybszego zakończenia 
porodu, a także presja pacjentek i osób 
im towarzyszących.

Istotnym powodem dużej liczby c. c. jest 
rozwiązanie poprzedniego porodu pacjent-
ki w taki właśnie sposób. Z tego względu 
w skontrolowanych szpitalach wykonano 
24% c. c.33 (od 6% w SP ZOZ w Opocznie 
do 54% c. c. w Instytucie Matki i Dziecka 
w Warszawie). Stosownie do rekomenda-
cji PTG, pacjentka po wcześniejszym za-
biegu c. c. może urodzić dziecko drogami 
natury, jeśli istnieją dogodne warunki ze 
strony rodzącej i płodu, a rodząca wyrazi 
„świadomą zgodę na próbę porodu drogami 
rodnymi, podpisaną w załączonej doku-
mentacji”34. Jednak wymóg podpisywania 
w takiej sytuacji odrębnej zgody może być 



Nr 3/maj-czerwiec/2017 59 

Opieka okołoporodowa na oddziałach położniczych   kontrola i audyt

barierą w wybieraniu przez pacjentki tej 
metody rozwiązania porodu. Nie posiadają 
one bowiem pełnej, rzetelnej informacji 
o możliwości w wielu wypadkach bez-
piecznego rozwiązania porodu drogami 
natury. W piśmiennictwie światowym 
coraz częściej uznaje się poród siłami na-
tury po cięciu cesarskim wielokrotnym 
jako bezpieczniejszą alternatywę dla ko-
lejnego cięcia35. 

Także z wytycznych Królewskiego To-
wa rzystwa Ginekologów i Położników 
w Londynie z października 2015 r. wyni-
ka, że najbardziej liczące się w świecie to-
warzystwa naukowe (National Institute for 

35 R. Poręba, M. Jędrzejko, A. Poręba i U. Sioma-Markowska: Wskazania do cięcia cesarskiego, „Perinatolo-
gia, Neonatologia”, tom 1/2008, zeszyt 1, 11-18.

36 <https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/gtg_45.pdf>.
37 M. Jóźwik: Powikłania matczyne związane z cięciem cesarskim, „Perinatologia, Neonatologia”, tom 1/2008, 

zeszyt 1, 57-65.

Health and Care Excellence, Royal College 
of Obstetricians and Gynaecologists, 
American College of Obstetricians and 
Gynecologists, National Institutes of 
Health) stwierdziły, iż planowany poród 
drogami natury po wcześniejszym cesar-
skim cięciu z klinicznego punktu widzenia 
jest bezpiecznym wyborem dla większo-
ści kobiet, które były poprzednio pod-
dane przezotrzewnemu c. c. (cięcie po-
przeczne nad pęcherzem moczowym)36. 
Wykonanie kolejnego cięcia znacząco pod-
nosi prawdopodobieństwo powikłań37. 
Jeden z uczestników panelu ekspertów 
zorganizowanego przez NIK stwierdził: 

Rysunek 2. Odsetek cięć cesarskich w 24 skontrolowanych szpitalach (w %)

Źródło: Dane własne NIK.
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„Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, do 
którego należę, którego jestem honorowym 
członkiem, wystosowało taką rekomen-
dację, że kobieta musi wyrazić zgodę na 
poród drogami natury po przebytym cię-
ciu, jeżeli nie powtarzają się schorzenia. To 
jest bzdura. Cięcie cesarskie jest operacją, 
dość dużą operacją obarczoną 10-krotnie 
większą umieralnością niż poród drogami 
natury. A co jest największym przeciw-
wskazaniem operacji? Każdy chirurg to 
powie. Brak wskazań…”.

Negatywny wpływ na wzrost liczby po-
rodów rozwiązywanych operacyjnie miało 
też zapewne nieinformowanie pacjentek 
o zagrożeniach dla zdrowia dziecka, także 
w przyszłości. Pacjentki przed zabiegiem 
c. c. podpisywały bowiem opracowany 
przez PTG38 formularz „świadomej zgody 
na operacyjne rozwiązanie ciąży metodą 
cesarskiego cięcia”, w którym informowano 
je o możliwości wystąpienia 11 powikłań, 
w tym urazów u noworodka podczas otwie-
rania macicy lub wydobywania płodu. Nie 
było natomiast informacji o zagrożeniach 
dla zdrowia dziecka. Tymczasem, jak już 
wcześniej napisano, według naukowców 
poród drogą c. c. ma dalekosiężne nega-
tywne skutki dla zdrowia dzieci (np. po-
datność na astmę, alergie).

Wysoki był w skontrolowanych szpita-
lach odsetek pozostałych interwencji me-
dycznych zastosowanych podczas porodu, 
tj. nacięcie krocza, stymulacja czynności 
skurczowej, przebicie pęcherza płodo-
wego. Skrajne dane ze skontrolowanych 

38 <http://pulsmedycyny.pl/2582141,72628,ciecie-cesarskie-rekomendacje-polskiego-towarzystwa-
ginekologicznego>.

39 <http://www.rodzicpoludzku.pl/Porod/Naciecie-krocza-czy-mozesz-tego-uniknac.html>.

oddziałów położniczych przedstawiono 
na rysunku 3, s. 61.

Interwencje takie wykonano średnio 
u 79% pacjentek, których dokumentacja 
medyczna była analizowana. W trzech 
oddziałach o I poziomie referencyjności, 
co najmniej jedną z ww. interwencji za-
stosowano wobec wszystkich pacjentek 
(których dokumentacja była analizowa-
na), a w pozostałych placówkach o takim 
samym poziomie referencyjności wskaź-
nik interwencji wynosił od 34% do 90%. 
Nacięcie krocza wykonano u 57% pacjen-
tek, podczas gdy na przykład w Szwecji 
wykonuje się je u 9,7% pacjentek, w Nowej 
Zelandii – 11%, w Wielkiej Brytanii i Danii 
– 12%, a w USA ok. 33%39. Blisko połowie 
pacjentek (44%) podano natomiast oksy-
tocynę w celu stymulacji porodu, a prze-
bicie pęcherza płodowego zastosowano 
u 17% pacjentek.

WHO i UNICEF, Amerykańska Aka-
demia Pediatrii oraz naukowe towarzystwa 
żywieniowe uznały nadrzędność pokarmu 
matki w żywieniu dziecka w stosunku do 
mieszanek sztucznych opartych na mleku 
krowim. Mleko kobiece ma znaczenie od-
żywcze, immunologiczne i troficzne dla 
rozwijającego się organizmu. U noworod-
ków przedwcześnie urodzonych karmio-
nych mlekiem matki udokumentowano 
poprawę przeżywalności, zmniejszenie 
ryzyka występowania martwiczego za-
palenia jelit, retinopatii wcześniaczej, 
zakażeń, zmniejszenie częstości hospita-
lizacji w pierwszym roku życia, poprawę 
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parametrów neurorozwojowych. Z tego 
powodu konsultant krajowy neonatologii 
opracował „Program wczesnej stymulacji 
laktacji dla ośrodków neonatologicznych 
i położniczych III poziomu referencyjne-
go”40. Jednak w większości skontrolowanych 
ZOZ nie przestrzegano zalecenia ogranicze-
nia do niezbędnego minimum podawania 
noworodkom mleka modyfikowanego sfor-
mułowanego w standardach opieki około-
porodowej, jak i w wymienionym wyżej 
Programie. Ze względu na nadrzędność 
mleka matki nad sztucznymi mieszanka-
mi, zgodnie z tym Programem, w sytuacji 
gdy noworodek nie jest w stanie prawidło-
wo ssać z piersi bezpośrednio po urodzeniu, 
matka powinna rozpocząć odciąganie po-
karmu tak szybko, jak to możliwe, najlepiej 
jeszcze w sali porodowej, jednak nie później 
niż do szóstej godziny po urodzeniu dziecka. 

40 Opublikowane w „Standardy Medyczne/Pediatria”, t.11/ 2014, s. 9-16. Program opracowany przez Klinikę 
Neonatologii i Intensywnej Terapii, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa – redakcja E. Helwich.

Temu służą laktatory, które powinny znaj-
dować się na terenie oddziału położniczego 
oraz lodówki do przechowywania pokar-
mu. Laktatory posiadały oddziały położni-
cze w 17 objętych kontrolą szpitalach, zaś 
w 15 znajdowały się lodówki do przecho-
wywania odciągniętego mleka. Brak lakta-
torów uzasadniany był krótkim pobytem 
pacjentki na oddziale i wolą korzystania 
z własnych urządzeń. Spośród oddziałów 
o III poziomie referencyjności, w pięciu 
(z siedmiu skontrolowanych) znajdowały się 
laktatory i lodówki do przechowywania od-
ciągniętego mleka. Nie było tych urządzeń 
w Kli nice Położnictwa Uniwersyteckiego 
Centrum Klinicznego w Gdańsku i w od-
dziale położniczym Szpitala Wojewódzkie go 
im. Mikołaja Kopernika w Koszali nie, gdyż 
– jak wyjaśniono – sprzęt ten zapewniały 
oddziały neonatologii.

Rysunek 3. Odsetek interwencji medycznych zastosowanych podczas porodu (w %)

Źródło: Dane własne NIK.
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Żadnemu z noworodków, których do-
kumentację medyczną poddano anali-
zie, nie podawano mleka gromadzonego 
w banku mleka kobiecego. Zgodnie z ww. 
Programem41, standardem w wypadku 
braku lub niedoboru mleka matki powinno 
być dokarmianie w pierwszej kolejności 
mlekiem od kwalifikowanych dawczyń 
(z banku mleka kobiecego), zaś dopiero 
pokarmem drugiego wyboru jest sztuczna 
mieszanka dla niemowląt. Jednym z po-
wodów była znikoma liczba banków mleka 
w Polsce. W latach 2013–2014 funkcjo-
nowały jedynie cztery takie placówki42, 
w tym dwie w Warszawie. O ile jednak 
można usprawiedliwić szpitale daleko po-
łożone od tych banków, to trudniej takie 
tłumaczenie przyjąć w stosunku do pod-
miotów zlokalizowanych w pobliżu banku 
mleka lub nawet w tej samej miejscowości. 

Średnio co trzeci noworodek, którego 
dokumentację medyczną analizowano, do-
karmiany był sztucznym mlekiem (38%)43. 
Tylko w trzech szpitalach noworodkom nie 
podawano mleka modyfikowanego, a w ko-
lejnych czterech dokarmiano od 2% do 9% 
noworodków. Ponad połowę nowo naro-
dzonych dzieci dokarmiano w dziewięciu 
skontrolowanych jednostkach. Wszystkie 
dokarmiano w Samodzielnym Publicznym 
Wielospecjalistycznym ZOZ w Stargardzie 
Szczecińskim, 96% w SP ZOZ w Kościanie, 

41 Pomimo, że Program dotyczy głównie oddziałów o III poziomie referencyjnym, to wskazania medyczne do 
karmienia noworodków są uniwersalne i niezależne od poziomu referencyjności.

42 Śląski Bank Mleka Kobiecego w Rudzie Śląskiej oraz w Klinice Neonatologii Szpitala im. prof. W. Orłowskiego 
w Warszawie, Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny w Warszawie, Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym 
im. Ludwika Rydygiera w Toruniu.

 <https://www.um.warszawa.pl/sites/default/files/attach/aktualnosci/bank_mleka_faq.pdf>.
43 W każdej ze skontrolowanych jednostek analizie poddano dokumentację medyczną 100 pacjentek, w tym 

50, które rodziły drogami natury i 50, których ciążę rozwiązano w drodze c. c.

90% w SP ZOZ w Myszkowie, 84% w Szpi-
talu Powiatowym w Zawierciu, a 80% 
w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika 
Rydygiera w Suwałkach. Znaczne różnice 
w podawaniu noworodkom mleka modyfi-
kowanego, zwłaszcza w oddziałach o I po-
ziomie referencyjnym, wynikają z podejścia 
personelu medycznego (uwarunkowane-
go szkoleniami w tym zakresie), a często 
z braku odpowiedniej liczby pielęgniarek 
i pośpiechu.

 Wpływ na częste podawanie mleka mo-
dyfikowanego noworodkom mogła mieć 
atrakcyjna cena preparatów dostarczanych 
do większości skontrolowanych szpitali 
w stosunku do ceny rynkowej (ok. 3 zł). 
W latach 2013–2015 producenci i dystry-
butorzy dostarczali je za symboliczną opła-
tą od 0,01 zł za jednorazową buteleczkę 
o pojemności 90 ml (ze smoczkiem) lub 
nawet bezpłatnie. Może to prowadzić do 
przyzwyczajenia noworodków do tego po-
karmu, a także rodziców, gdyż karmienie 
przez smoczek jest wygodniejsze. 

W celu zapewnienia wczesnej i prawidło-
wej laktacji, szczególnie ważne jest prze-
strzeganie – ustalonego rozporządzeniem 
w sprawie standardów opieki okołoporo-
dowej – obowiązku położenia noworodka 
na brzuchu matki od razu po urodzeniu 
(tzw. kontakt „skóra do skóry”) i przysta-
wieniu go do jej piersi (pierwsza próba 
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karmienia noworodka piersią, podczas któ-
rej ma też odbyć się instruktaż w zakre-
sie prawidłowego przystawienia dziecka 
do piersi). Taki kontakt powinien trwać 
co najmniej dwie godziny bez przerwy – 
może być przerwany jedynie w sytuacji 
zagrożenia życia lub zdrowia matki lub 
noworodka. Standard ten nie był jednak 
przestrzegany w siedmiu skontrolowanych 
jednostkach, w 12 innych w części analizo-
wanej dokumentacji medycznej brakowało 
informacji o jego spełnieniu, zaś w dwóch 
kolejnych w dokumentacji odnotowano 
położenie noworodka na brzuchu matki, 
lecz nie było informacji o czasie trwania 
tego kontaktu.

Podsumowanie
We wszystkich objętych kontrolą szpita-
lach pacjentkom zapewniono bezpłatne 
świadczenia medyczne objęte kontrak-
tem z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
W większości z nich zatrudniono także 
wymaganą przez NFZ liczbę personelu 
medycznego, jednak niewystarczającą 
w stosunku do potrzeb. 

W konsekwencji miały miejsce wypad-
ki nawet kilkudniowego, nieprzerwanego 
czasu pracy lekarzy. Wiadomo, że pełnie-
nie dyżuru tylko przez jednego anestezjo-
loga może, w razie nagłej konieczności, 
uniemożliwić wykonanie natychmiasto-
wego c. c. 

W większości objętych kontrolą pod-
miotów leczniczych naruszano prawo pa-
cjentek do intymnego i godnego przebie-
gu porodu, w tym także z powodu braku 

44 Na potrzeby kontroli przyjęto, że wysoki odsetek interwencji medycznych w naturalny poród, to taki, który 
wynosi ponad 50% w analizowanej próbie.

możliwości podania znieczulenia zewną-
trzoponowego podczas porodu odbywa-
nego drogami natury. Bardzo wysoki był 
odsetek interwencji medycznych podczas 
porodów44, mimo że w rozporządzeniu 
w sprawie standardów opieki okołopo-
rodowej założono zapewnienie dobrego 
stanu zdrowia matki i dziecka przy ogra-
niczeniu takich interwencji do niezbęd-
nego minimum. Co trzeci noworodek do-
karmiany był mlekiem modyfikowanym, 
chociaż WHO i inne organizacje, także na-
ukowe i żywieniowe, powszechnie uznają 
nadrzędność pokarmu matki w żywieniu 
dziecka w stosunku do mieszanek sztucz-
nych, opartych na mleku krowim.

Stwierdzone przez NIK wypadki od-
bywania porodów w pomieszczeniach 
niezgodnych z wymogami ustalonymi 
przez Ministra Zdrowia, niezapewnia-
jących intymnego i godnego pobytu na 
oddziale położniczym wynikają m.in. ze 
złej sytuacji finansowej szpitali, zwłasz-
cza oddziałów położniczych. Pogarsza ją 
wysoki odsetek porodów zakończonych 
c. c., które są bardziej kosztowne od poro-
dów fizjologicznych. Odsetek interwencji 
medycznych, w tym c. c., i podawania no-
worodkom mleka modyfikowanego, był 
znacznie zróżnicowany w poszczególnych 
oddziałach. Przyczyną tego może być brak 
odpowiedniej świadomości personelu me-
dycznego.

Ze względu na skalę i wagę negatywnych 
ustaleń kontroli, szczególnie dotyczących 
bezpieczeństwa oraz zdrowia pacjentek 
i noworodków, a także zapewnienia im 
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odpowiedniej godności i intymności, NIK 
wnioskowała do Ministra Zdrowia o roz-
ważenie m.in.:

 • wprowadzenia w  rozporządzeniu 
w sprawie świadczeń gwarantowanych 
wymogu takiej organizacji pracy aneste-
zjologów, aby w razie konieczności było 
możliwe natychmiastowe znieczulenie 
pacjentki;

 • wprowadzenia w rozporządzeniu w spra-
wie szczegółowych wymagań, jakim po-
winny odpowiadać pomieszczenia i urzą-
dzenia podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą, uregulowań gwarantujących za-
pewnienie pacjentkom prawa do intymno-
ści i godności w salach porodowych i ga-
binetach badań;

 • podjęcia inicjatywy zmierzającej do 
utworzenia banków mleka kobiecego na 
terenie każdego z województw;

 • przeprowadzenia kampanii informu-
jącej kobiety o ewentualnych, negatyw-
nych skutkach jakie może spowodować 
zabieg c. c.

Ponadto Minister Zdrowia wraz z Pre-
zesem NFZ powinni podjąć działania 
w celu usunięcia rozbieżności w zakresie 
podejścia do stosowania znieczuleń ze-
wnątrzoponowych. W standardach opieki 
okołoporodowej postuluje się bowiem ich 
ograniczenie do minimum, podczas gdy 
Prezes NFZ wprowadził dodatkową opłatę 
dla podmiotów leczniczych stosujących ten 
sposób uśmierzania bólu podczas porodu 
siłami natury.

W celu ograniczenia liczby zabiegów 
cesarskiego cięcia krajowy konsultant 
w dziedzinie położnictwa i ginekologii, 
powinien rozważyć wystąpienie do PTG 
o wprowadzenie obowiązku informowania 
pacjentek przed wykonaniem tego zabiegu 

o jego możliwych negatywnych skutkach 
dla zdrowia dziecka.

Konsultant krajowy w dziedzinie położ-
nictwa i ginekologii wraz z konsultantami 
w dziedzinie neonatologii, pielęgniarstwa 
ginekologicznego i położniczego powin-
ni opracować dla szkół rodzenia jedno-
lity program edukacji, uwzględniający 
zagadnienie szkodliwości wykonywania 
medycznie nieuzasadnionego cesarskie-
go cięcia. 

Z przeprowadzonych przez NIK badań 
ankietowych wynika bowiem, że kobiety 
w ciąży wiedzę na temat porodu czerpią 
z Internetu, czasopism, rozmów ze znajo-
mymi. Tylko 224 spośród 731 kobiet, które 
urodziły pierwsze dziecko, uczęszczało 
do szkoły rodzenia. Wskazana jest zatem 
odpowiednio wczesna edukacja jak naj-
większej liczby kobiet w ciąży w szkołach 
rodzenia. Niezbędne w tym zakresie byłyby 
aktywne działania jednostek samorządu 
terytorialnego, mogących opracować pro-
gramy dofinansowujące funkcjonowanie 
takich szkół. 

Powszechne stosowanie interwencji 
medycznych przez wszystkie skontro-
lowane oddziały o I poziomie referen-
cyjności wymaga zwiększenia nadzoru 
przez konsultantów wojewódzkich i kon-
sultanta krajowego z zakresu położnictwa 
i ginekologii.

Do kierowników podmiotów leczni-
czych z oddziałami położniczymi NIK 
wnioskowała o: 

 • zorganizowanie udzielania świadczeń 
medycznych przez lekarzy zatrudnionych 
na podstawie innej niż umowa o pracę 
(np. na podstawie umowy zlecenia) w spo-
sób zapewniający odpowiedni odpoczy-
nek pomiędzy dyżurami, a tym samym 
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właściwą jakość świadczonych usług 
i bezpieczeństwa pacjentkom; kształce-
nie lekarzy i położnych, także w zakresie 
umiejętności: 

– przekonywania pacjentek i osób im 
bliskich co do szkodliwości nieuzasad-
nionego medycznie wykonywania c.c 
i do odmawiania wykonania tego zabiegu 
w sytuacji braku wskazań medycznych, 
– informowania kobiet o wykonywanych 
świadczeniach medycznych;
 • informowanie pacjentek o wszystkich 

skutkach stosowania zabiegu cesarskiego 
cięcia i innych interwencji medycznych, 

umożliwiające uzyskanie świadomej zgody 
na wykonanie tych czynności.

Ze względu na nadrzędność mleka matki 
nad sztucznymi mieszankami, dobrą prak-
tyką byłoby wdrożenie przez kierowników 
podmiotów leczniczych rekomendacji za-
mieszczonych w „Programie wczesnej stymu-
lacji laktacji dla ośrodków neonatologicznych 
i położniczych III poziomu referencyjnego”.
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