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WŁADYSŁAW RADGOWSKI

Dostępność do świadczeń 
ginekologiczno-położniczych

Władze publiczne są zobowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, 
kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku. W wielu zbadanych 
przez Najwyższą Izbę Kontroli gminach nie było jednak poradni ginekologiczno-położni-
czej, a istniejące w innych lokalizacjach nie wykonywały wszystkich badań przewidzia-
nych na przykład w standardach opieki okołoporodowej. Tymczasem świadczenia gineko-
logiczne, z uwagi na potrzebę objęcia kobiet programami profilaktyki raka szyjki macicy 
i raka piersi, powinny być udzielane możliwie jak najbliżej miejsca zamieszkania.

Opieka medyczna na terenach wiejskich

Wprowadzenie
W Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej1 
wyrażono zasadę równego dostępu obywa-
teli do świadczeń zdrowotnych finansowa-
nych ze środków publicznych. Stosownie 
do art. 68 ust. 1-3 ustawy zasadniczej 
każdy ma prawo do ochrony zdrowia. 
Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji 
materialnej, władze publiczne zapewniają 
równy dostęp do świadczeń opieki zdro-
wotnej finansowanej ze środków publicz-
nych a ich warunki i zakres określa usta-
wa. Ograniczona dostępność może wy-
nikać z ulokowania w dużych miastach 

1 Ustawa z 2.4.1997 (Dz.U. nr 78 poz. 483, ze zm.).
2 Artykuł opracowany na podstawie Informacji o wynikach kontroli Dostępność�do�świadczeń�ginekologiczno-

-położniczych�finansowanych�ze�środków�publicznych�na�terenach�wiejskich,�nr ewid. 1/2018/P/17/061/LBI,� 
Delegatura NIK w Białymstoku, maj 2018 r.

większości zakładów opieki zdrowotnej, 
z którymi NFZ zawarł umowy na udziela-
nie świadczeń zdrowotnych z zakresu am-
bulatoryjnej opieki ginekologiczno-położ-
niczej. To z kolei może być barierą w spra-
wowaniu prawidłowej opieki podczas ciąży, 
w tym w dostępie do badań profilaktycz-
nych określonych w standardach opieki 
okołoporodowej oraz we wczesnym wy-
krywaniu raka szyjki macicy i raka piersi.

Kontrolą NIK2 objęto osiem województw 
(lubelskie, łódzkie, opolskie, podkarpackie, 
podlaskie, warmińsko-mazurskie, wielko-
polskie i zachodniopomorskie), w których 
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skontrolowano oddziały wojewódzkie NFZ 
i po trzy podmioty udzielające ambulato-
ryjnych świadczeń ginekologiczno-położ-
niczych (w województwie podlaskim do-
datkowo trzy poradnie w ramach kontroli 
rozpoznawczej), tj. łącznie 27 poradni.

Badanie NIK pokazało jak w tych wo-
jewództwach zapewniano mieszkankom 
terenów wiejskich dostęp do świadczeń 
ginekologiczno-położniczych oraz pro-
gramów profilaktyki raka szyjki macicy 
i raka piersi.

Ważniejsze ustalenia
Uwarunkowania 
organizacyjne i prawne

Z danych Głównego Urzędu Statysty czne-
go na 30 grudnia 2016 r. wynika, że w Polsce 
na terenach wiejskich3 mieszkało 7 675 274 
kobiet (38,7% spośród 19 839 826 wszyst-
kich kobiet). Polek w wieku 18 i więcej lat 
było 16 482 499, w tym 6 208 880 (37,7%) 
mieszkało na wsi. W wieku rozrodczym 
(15-49 lat) było 9 128 622 kobiet, z których 
3 700 593 zamieszkiwało na wsi (40,5%). 
W 2016 roku w Polsce urodziło się 382 257 
dzieci, w tym 155 961 było mieszkańca-
mi wsi (40,8% urodzeń)4. Liczba poradni 
ginekologiczno-położniczych mających 
kontrakt z NFZ w poszczególnych woje-
wództwach była zróżnicowana i wynosiła 
od 49 w woj. lubuskim, 58 w woj. opol-
skim i 59 w woj. podlaskim do 288 w woj. 

3 Tereny wiejskie według Głównego Urzędu Statystycznego. Obszary wiejskie w 2016 r. zajmowały ponad 93% 
powierzchni kraju i były zamieszkiwane przez blisko 40% ludności Polski.

4 <http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Tables.aspx>
5 <http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl/mapy-dla-30-grup-chorob>/
6 Ustawa z 15.4.2011 o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, ze zm.).
7 Załącznik do uchwały Rady Ministrów nr 208 z 3.11.2015 w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 

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

mazowieckim i 384 w woj. śląskim (dane 
za 2014 rok5).

Zasady wykonywania działalności lecz-
niczej i funkcjonowania podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą określo-
no w ustawie o działalności leczniczej6. 
Podmiotami leczniczymi są np. samodziel-
ne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. 
Jednym z rodzajów działalności leczniczej 
są ambulatoryjne świadczenia zdrowotne 
(czyli udzielane głównie w poradniach). 
Podstawą udzielania świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych przez NFZ jest umowa za-
warta pomiędzy świadczeniodawcą a dy-
rektorem oddziału wojewódzkiego NFZ 
(OW NFZ).

Nakłady na ambulatoryjne świadczenia 
ginekologiczno-położnicze co roku maleją. 
W objętych kontrolą OW NFZ wartość 
zrealizowanych w 2016 roku ambulatoryj-
nych świadczeń ginekologiczno-położni-
czych wyniosła 236 834,1 tys. zł i była niż-
sza od wykonanych w 2012 roku o 3% 
(244 102,7 tys. zł).

Zgodnie z przewidywaniami Narodo-
wego Programu Zwalczania Chorób No-
wo tworowych na lata 2016–20247, licz-
ba zachorowań na nowotwory złośliwe 
w Polsce będzie systematycznie wzrastała, 
czego przyczyną jest zarówno proces sta-
rzenia się populacji, jak i wzrost narażenia 
na czynniki ryzyka związane ze stylem 
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życia. Według danych Krajowego Rejestru 
Nowotworów, co roku występuje ponad 
160 tys. nowych zachorowań na nowotwo-
ry złośliwe oraz ponad 100 tys. zgonów 
z tego powodu. 

Liczba nowych zachorowań kobiet 
w 2015 r. na raka sutka wyniosła 17 142, 
a na raka żeńskich narządów płciowych 
13 086. Do przyczyn wzrostu śmier-
telności można także zaliczyć nieod-
powiedni sposób odżywiania, niską ak-
tywność fizyczną, brak świadomości za-
grożenia chorobami nowotworowymi, 
a w konsekwencji niechęć społeczeń-
stwa do wykonywania badań przesie-
wowych oraz do wczesnego zgłaszania 
się do lekarza, w przypadku zauważe-
nia ewentualnych zmian chorobowych. 
Prognozy przewidują, że zachorowania 
i zgony z powodu nowotworów złośliwych 
będą w Polsce wzrastać, wyprzedzając 
nawet zgony z powodu chorób układu 
sercowo-naczyniowego. Wskaźniki epide-
miologiczne dotyczące zachorowalności 
i umieralności na choroby nowotworowe 
wskazują na konieczność podejmowania 
i nieustannego kontynuowania działań 
mających na celu przeciwdziałanie wzro-
stowi liczby zachorowań. W Polsce, w wy-
niku realizacji Narodowego Programu 
Zwalczania Chorób Nowotworowych 
na lata 2006–2015, w programach pro-
filaktycznych uzyskano zwiększenie 
zgłoszeń na badania mammograficz-
ne – z 23,37% w 2006 roku do 48,05% 
w 2014 roku, a na badania cytologiczne 
z 12,7% do 44,4%8.

8 Dane z Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016–2024.

Dostępność  
do świadczeń i profilaktyki

W skontrolowanych przez NIK wojewódz-
twach w 2016 i 2017 roku (na koniec wrze-
śnia) ambulatoryjnych świadczeń gineko-
logiczno-położniczych udzielano – odpo-
wiednio w tych okresach – w 1204 i 1170 
poradniach, z których tylko 199 (16,5%) 
i 181 (15,5%) znajdowało się w gminach 
wiejskich, 361 (30%) i 357 (30,5%) w gmi-
nach miejsko-wiejskich, a 645 (53,5%) 
i 632 (54%) w gminach miejskich. W 2016 r. 
w poszczególnych województwach objętych 
kontrolą liczba poradni ginekologiczno-po-
łożniczych wynosiła od 72 (woj. podlaskie) 
do 300 (woj. wielkopolskie), w tym w gmi-
nach wiejskich od sześciu w woj. podlaskim 
i siedmiu w woj. opolskim do 50 w woj. 
podkarpackim i 41 w woj. łódzkim (22,2%). 
W 2017 roku możliwość skorzystania 
przez mieszkanki wsi ze świadczeń poradni 
położniczo-ginekologicznych uległa dalsze-
mu pogorszeniu. O 18 (o 9%) zmniejszyła się 
liczba poradni w gminach wiejskich w sied-
miu województwach (nie zmieniła się jedy-
nie w woj. opolskim). Na przykład, w woj. 
podlaskim liczba miejsc udzielania świad-
czeń położniczo-ginekologicznych w gmi-
nach wiejskich zmniejszyła się z sześciu 
do czterech, w woj. lubelskim z 15 do 13, 
w woj. wielkopolskim z 44 do 39, a w woj. 
łódzkim z 41 do 36. Powodem było wypo-
wiedzenie umów przez podmioty lecznicze 
lub przez OW NFZ.

W województwach objętych kontrolą 
NIK, w 2016 roku na jedną poradnię w mie-
ście przypadały 4432 potencjalne pacjentki, 
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w gminie miejsko-wiejskiej – 5039, a w gmi-
nie wiejskiej aż 9959 kobiet, czyli ponad-
dwukrotnie więcej niż w mieście.

W poszczególnych województwach sytu-
acja była bardziej zróżnicowana. Najwięcej 
kobiet na jedną poradnię w gminie wiejskiej 
przypadało w woj. lubelskim – od 27 743 
i 23 942 w woj. podlaskim do 7337 w woj. 
zachodniopomorskim i 7428 w woj. łódz-
kim. W miastach sytuacja była o wiele 
lepsza. Na przykład na jedną poradnię 
w mieście w woj. podlaskim przypadało 
4454 kobiet, a w woj. lubelskim 50759. 
Świadczy to o braku równości dostępu 

9 Dane własne NIK oraz dane z Rocznika�Statystycznego�Rzeczypospolitej�Polskiej�2016.

do ambulatoryjnej opieki ginekologiczno-
-położniczej kobiet mieszkanek terenów 
wiejskich w porównaniu z warunkami 
stworzonymi mieszkankom miast.

Liczba poradni w gminach wiejskich 
wynosiła od sześciu w woj. podlaskim 
(8,3% ogółu takich poradni w wojewódz-
twie) i siedmiu w woj. opolskim (9,5%) 
do 41 w woj. łódzkim (22,2%) i 50 w woj. 
podkarpackim (28,7%). Dysproporcje 
w nich są szczególnie widoczne w ze-
stawieniu z liczbą mieszkanek i urodzeń 
dzieci. Mieszkanki wsi w wieku co naj-
mniej 18 lat w 2016 roku stanowiły 38% 

Rysunek 1. Odsetek gmin, w których nie ma poradni ginekologiczno-położniczej (w %)

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych GUS oraz NFZ.
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Polek w tej grupie wiekowej i urodziły 41% 
wszystkich dzieci. W województwach ob-
jętych kontrolą NIK mieszkanki wsi sta-
nowiły od 29% w woj. zachodniopomor-
skim do 57% w woj. podkarpackim kobiet 
w wieku powyżej 18 lat. Urodziły od 34% 
dzieci w woj. zachodniopomorskim do 60% 
w woj. podkarpackim.

Pomimo to poradnie w gminach wiej-
skich stanowiły jedynie od 8% wszyst-
kich ginekologiczno-położniczych (woj. 
podlaskie) do 29% w woj. podkarpac-
kim. W gminach miejskich znajdowało 

10 Powiaty: bialski (ziemski), chełmski (ziemski), janowski, parczewski, radzyński.
11 Powiaty: hajnowski, sejneński i siemiatycki.
12 Np. Grajewo – siedziba powiatu grajewskiego.

się zaś od 35% (woj. opolskie) do 82% 
(woj. podlaskie) takich poradni.

We wszystkich objętych kontrolą OW 
NFZ występowały przypadki udzielania 
świadczeń ginekologiczno-położniczych 
tylko w jednej miejscowości na terenie po-
wiatu. W woj. lubelskim na osiem takich 
powiatów, tylko w pięciu była jedna porad-
nia10, w woj. podlaskim na pięć powiatów, 
tylko na terenie trzech było po jednej po-
radni11 (w pozostałych istaniały np. dwie 
poradnie, ale tylko w jednej miejscowości 
‒ w mieście będącym siedzibą powiatu12). 

Rysunek 2. Liczba kobiet na jedną poradnię ginekologiczno-położniczą w gminach w ośmiu 
skontrolowanych województwach (w tys.)

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

 Gminy wiejskie
 Miejsko-wiejskie
 Gminy miejskie

Lubelskie

27,7

4,25,1

Podlaskie

23,9

14,2

4,5

Warmińsko-Mazurskie

8,3
4,6 4,0

Zachodniopomorskie

7,3
4,8 4,2

Wielkopolskie

8,1
4,9 3,9

Łódzkie

7,4
4,7 5,8

Opolskie

15

5,7
3,8

Podkarpackie

7,5
4,9 3,8
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W skrajnych przypadkach na tych obsza-
rach jedna poradnia przypadała nawet 
na 46 150 kobiet w wieku powyżej 18. roku 
życia (powiat bialski ziemski) i 33 045 
w powiecie ziemskim chełmskim.

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

Spośród ośmiu województw objętych 
kontrolą, w sześciu występowały obszary, 
w których w promieniu co najmniej 20 km 
nie było poradni ginekologiczno-położniczej 
z zakontraktowanymi przez NFZ usługami. 
W woj. podlaskim na obszarze dziewięciu 
(spośród 17) powiatów odległość do naj-
bliższej poradni ginekologiczno-położniczej 
wynosiła ponad 20 km, a w skrajnych przy-
padkach prawie 50 km13. Na terenie działa-
nia pozostałych pięciu OW NFZ odległość 
z niektórych gmin do poradni wynosiła po-
wyżej 20 km, ale nie była tak duża jak w woj. 
podlaskim. Znaczna odległość do poradni 
położniczo-ginekologicznych jest istotnym 
utrudnieniem dla kobiet w ciąży.

Mała liczba poradni w gminach wiej-
skich, które mają umowę z NFZ była 
w niektórych województwach uzasad-
niana przez Fundusz brakiem chętnych 
do udzielania świadczeń. Jednakże na 
przykład w 2017 roku na obszarze woj. 

13 Mieszkanki z przygranicznej miejscowości Bobrowniki do Sokółki miały 46,3 km drogami lokalnymi, a do Bia-
łegostoku 53,8 km. Z Michałowa do Białegostoku było 35,2 km, a do Hajnówki 47,6 km – obliczone za po-
mocą strony internetowej https://mapa.pf.pl/.

14 Rejestr prowadzony przez Wojewodę Podlaskiego: <https://rpwdl.csioz.gov.pl/RPM/Search>.

podlaskiego zarejestrowano 79 poradni 
(praktyk) o pro filu ginekologiczno-położ-
niczym14, natomiast kontrakty z OW NFZ 
zawarło 67 z nich. Należy też zauważyć, 
że ogłaszanie postępowań konkursowych 
– nawet w sytuacji, gdy OW NFZ ma in-
formację o braku potencjalnych świad-
czeniodawców na danym obszarze – mo-
głoby być wskazówką, że jest zapotrze-
bowanie na udzielanie ambulatoryjnych 
świadczeń ginekologiczno-położniczych, 
a zatem i bodźcem do ubiegania się o kon-
trakt z NFZ lub do zakładania takich po-
radni (zwłaszcza, że wymogi dotyczące 
wyposażenia poradni, personelu nie są bar-
dzo wysokie). Tymczasem postępowania 
na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń 
ginekologiczno-położniczych wraz z za-
kresem skojarzonym – pobranie mate-
riału z szyjki macicy do przesiewowego 
badania cytologicznego – we wszystkich 
skontrolowanych OW NFZ miały miej-
sce w latach 2010–2011. Po tym terminie 
prowadzono ewentualne postępowania 
uzupełniające (np. gdy z dotychczasowym 
świadczeniodawcą rozwiązano umowę). 
Umowy z podmiotami leczniczymi wy-
łonionymi w postępowaniach konkurso-
wych zawierane były na trzy lata, po czym 
przedłużano okres ich obowiązywania ko-
lejnymi aneksami.

Wskazywane przez NFZ małe zaintereso-
wanie podmiotów leczniczych udzielaniem 
świadczeń może być efektem zbyt niskiej 
ich wyceny – argument ten wskazywali 
świadczeniodawcy uczestniczący w panelu 
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ekspertów zorganizowanym przez NIK15. 
Uzupełnieniem dostępności do świad-
czeń ginekologiczno-położniczych mogły 
być gabinety położnych, które prowadzą 
działalność w ramach podstawowej opie-
ki zdrowotnej (POZ). Jednak zaintereso-
wanie udzielaniem świadczeń związanych 
z prowadzeniem ciąży16, z powodu zbyt ni-
skich stawek opłat ustalonych przez NFZ, 
okazało się znikome. Na przykład, w woj. 
podlaskim, w którym liczba poradni po-
łożniczo-ginekologicznych była najmniejsza 
spośród województw objętych kontrolą, 
na koniec 2017 roku NFZ miał podpisane 
umowy z 239 podmiotami na udzielanie 
świadczeń położnej POZ. Stosunkowo 
dużo – w porównaniu z poradniami po-
łożniczo-ginekologicznymi – bo 64 gabine-
ty znajdowały się na wsi. Jednak w latach 
2016–2017 żadna z położnych POZ posia-
dających kontrakt z NFZ nie sprawowała 
opieki nad kobietą ciężarną.

Podobnie było z wykonywaniem badań 
cytologicznych w ramach programu pro-
filaktyki raka szyjki macicy. Od 1 stycz-
nia 2014 r. pobranie materiału do bada-
nia cytologicznego może być wykonane 
przez położną POZ. Jednak niewiele z nich 
– z powodu niskiej opłacalności – udzie-
la tych świadczeń. Liczba poradni POZ, 
w których położne pobierały cytologię 
na podstawie umów zawartych z NFZ, 

15 20.2.2018 w siedzibie NIK odbył się pokontrolny panel ekspertów, którego celem było omówienie problemów 
z dostępem na terenach wiejskich do ambulatoryjnych świadczeń ginekologiczno-położniczych oraz do świad-
czeń w ramach profilaktycznych programów zdrowotnych raka szyjki macicy i raka piersi.

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

17 Dane ze strony internetowej NFZ: <http://www.nfz.gov.pl/o-nfz/informator-o-zawartych-umowach/> 
wg stanu na 11.4.2018.

18 Wiek określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 6.11.2013 w sprawie świadczeń gwarantowanych 
z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 188, ze zm.).

wynosiła od dwóch w woj. zachodniopo-
morskim (na 240 poradni, w których NFZ 
zakontraktował świadczenia położnych) 
do 15 w woj. lubelskim (na 469 takich 
poradni). Spośród 53 poradni, w których 
NFZ zakontraktował świadczenia położ-
nych w ramach programu profilaktyki raka 
szyjki macicy (dotyczy województw obję-
tych kontrolą NIK) tylko 14 znajdowało się 
na wsi. Tak więc dostęp mieszkanek wsi 
do etapu podstawowego programu profi-
laktyki raka szyjki macicy był analogicz-
ny jak do świadczeń ginekologiczno-po-
łożniczych17, bowiem odbywa się przede 
wszystkim w specjalistycznych gabine-
tach. W poradniach zakontraktowanych 
przez objęte kontrolą OW NFZ, w 2016 r. 
cytologię wykonało od 28 464 kobiet 
w woj. podkarpackim do 120 956 w woj. 
wielkopolskim, co stanowiło od 5,4% 
do 13,8% mieszkanek tych województw 
w wieku od 25 do 59 lat18. Odsetek miesz-
kanek z gmin wiejskich, które wykonały 
cytologię wynosił od 0,4% w woj. opolskim 
do 10,6% w woj. podlaskim (odpowiednio 
4,1% i 13,3% mieszkanek gmin miejskich 
w tych województwach).

W województwach objętych kontrolą 
NIK na ogół właściwie zapewniano do-
stęp do etapu podstawowego programu 
profilaktyki raka piersi. Na terenie tych 
województw, w 2016 roku było 115 poradni 
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stacjonarnych wyposażonych w mam-
mografy, a w 2017 roku – 127. Najmniej 
było ich w woj. podlaskim – odpowiednio 
pięć i siedem (kolejno w dwóch i czte-
rech miejscowościach), a najwięcej (po 25) 
w woj. wielkopolskim i łódzkim.

Uzupełnieniem pracowni stacjonar-
nych były mobilne punkty badań. Jednak 
w 2016 roku tylko w woj. lubelskim mam-
mobusy czasowo stacjonowały we wszyst-
kich gminach. W pozostałych objętych 
kontrolą województwach dotarły do więk-
szości, lecz jednak nie do wszystkich. 
W 2016 roku w mammobusach w woj. pod-
laskim wykonano badania w 104 (spośród 
118) gminach województwa podlaskiego, 
w woj. warmińsko-mazurskim mammobu-
sy nie dotarły do 19 ze 116 gmin, w woj. za-
chodniopomorskim – do 14 ze 114, w woj. 
opolskim – do 11 z 71.

Gabinety ginekologiczne w sześciu 
(z 27 skon trolowanych) podmiotach leczni-
czych zorganizowano w sposób niezapew-
niający pacjentkom poszanowania prawa 
do intymności i godności podczas udzie-
lania świadczeń, wynikających z art. 20 
ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o prawach 
pacjenta oraz art. 36 ustawy z 5 grudnia 
1996 r. o zawodach lekarza i lekarza den-
tysty19, a także z ust. 2 pkt 3 części V stan-
dardów opieki okołoporodowej. Miejsca 
udzielania świadczeń nie były bowiem 
należycie zasłonięte przed osobami po-
stronnymi, w przypadku otwarcia drzwi 

19 Dz.U. z 2018 r. poz. 617, ze zm.
20 Standardy wdrożono także w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Dotyczą one wyłącznie porodu, a nie przebiegu 

opieki nad kobietą w ciąży.
21 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20.9.2012 w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzie-

laniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjolo-
gicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz.U. z 2016 r. poz. 1132).

do gabinetu. Obowiązujące obecnie prze-
pisy nie definiują rozwiązań gwarantują-
cych pacjentkom zachowania intymno-
ści i godności. Powszechność nieprawi-
dłowości stwierdzanych w tym obszarze 
daje podstawę do stwierdzenia, że nadal 
jest aktualny wniosek NIK, skierowany 
po kontroli z 2015 roku „Opieka około-
porodowa na oddziałach położniczych” 
(P/15/065), o wprowadzenie w rozporzą-
dzeniu z 26 czerwca 2012 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny 
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 
podmiotu wykonującego działalność lecz-
niczą, uregulowań gwarantujących zapew-
nienie pacjentkom prawa do intymności 
i godności na oddziałach położniczych 
i w gabinetach badań.

Wykonywanie standardowych badań 
kobietom w ciąży

Polska – jako jedno z trzech20 państw 
w Europie – wprowadziła w 2012 r. ro-
z porządzeniem Ministra Zdrowia stan-
dardy opieki okołoporodowej21, w którym 
określono m.in. 42 zalecane świadczenia 
profilaktyczne i działania w zakresie pro-
mocji zdrowia oraz badania diagnostyczne 
i konsultacje medyczne w okresie ciąży, 
wraz z okresem ich przeprowadzania – po-
cząwszy od 10. tygodnia ciąży do jej roz-
wiązania (według opinii lekarzy gineko-
logów wyrażonej podczas zorganizowa-
nego przez NIK w lutym 2018 r. panelu 
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ekspertów wykonanie tych świadczeń 
jest niezbędnym minimum podczas prze-
biegu ciąży).

Jedynie 22 pacjentkom w ciąży (1,9% 
z 1132), których dokumentacja medycz-
na została przez NIK przeanalizowana, 
wykonano i udokumentowano wykonanie 
wszystkich 42 świadczeń zdrowotnych 
zalecanych standardami opieki okołopo-
rodowej. W 19 poradniach (70,4% skon-
trolowanych) żadnej pacjentce nie wy-
konano kompletu 42 badań zalecanych 
standardami opieki okołoporodowej, w ko-
lejnych pięciu części pacjentek nie udzie-
lono wszystkich z zalecanych świadczeń 
(od 44% do 96% pacjentek z próby objętej 
analizą), a w trzech podmiotach leczni-
czych nie było dowodów potwierdzających 
ich wykonanie (nie odnotowano tego w do-
kumentacji medycznej).

Niewykonanie świadczeń było wyjaśnia-
ne przez personel medyczny przeoczeniem 
i ich nadmiarem w stosunku do potrzeb 
wynikających z przebiegu ciąży. Jednak 
pakiet zalecanych standardami opieki oko-
łoporodowej świadczeń jest niezbędnym 
minimum i nie odbiega od rekomendo-
wanych w innych krajach europejskich.

Przykładowo, badania w kierunku ró-
życzki nie wykonano u 355 pacjentek 
(38,8% kobiet, które zgłosiły się do 10. ty-
godnia ciąży). Najczęstszą przyczyną po-
mijania tego badania, według wyjaśnień 
lekarzy, były szczepienia przeciw różycz-
ce, które pacjentki miały ok. 14. roku 
życia. Lekarz z SP ZOZ w Dąbrowie 
Białostockiej, w której nie przebadano 

22 <https://portal.abczdrowie.pl/szczepienie-przeciw-rozyczce>
23 W dokumentacji 87 z nich nie było dowodów na udzielenie świadczenia.

w kierunku różyczki żadnej z 45 pacjen-
tek, wyjaśnił też, że badanie takie prze-
prowadza się, jeśli pacjentka w ciąży miała 
styczność z osobą chorą. Standardy opieki 
okołoporodowej nie uzależniają wykona-
nia tego świadczenia od kontaktu z osobą 
chorą na różyczkę. Z literatury medycznej 
wynika, że trwałość szczepionki przeciw 
różyczce wynosi 10-15 lat22, czyli na ogół 
kobiety w ciąży nie są już uodpornione 
na tę chorobę.

Innym przykładem jest badanie antyge-
nu HBs, którego nie wykonano lub nie udo-
kumentowano jego wykonania u 25023 spo-
śród 725 pacjentek (34,5%) między 33. 
a 37. tygodniem ciąży, co było tłumaczone 
przeoczeniem lekarza lub zaszczepieniem 
pacjentki przeciw WZW. Jednak standar-
dy opieki okołoporodowej nie uzależniają 
wykonania tego badania od jakichkolwiek 
wskazań. Co więcej, wykrycie w surowi-
cy antygenu Hbs wskazuje na zachorowa-
nie na wirusowe zapalenie wątroby typu B 
(WZW B) lub nosicielstwo tzw. żółtacz-
ki wszczepiennej, a dodatni Hbs w ciąży 
oznacza konieczność zastosowania odpo-
wiednich środków podczas porodu.

Nie wykonano (lub nieudokumentowa-
no wykonania) badania posiewu z przed-
sionka pochwy i okolic odbytu w kierunku 
paciorkowców B-hemolizujących 90 pa-
cjentkom. Podlaski konsultant wojewódz-
ki w dziedzinie położnictwa i ginekologii 
w 2014 roku zwrócił uwagę NFZ na nie-
przestrzeganie przez lekarzy z poradni gi-
nekologiczno-położniczych obowiązku wy-
konywania tego badania. Pismo konsultanta 
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wojewódzkiego było reakcją na informację 
z jednego z oddziałów szpitalnych o zwięk-
szonej liczbie noworodków z ciężkimi in-
fekcjami spowodowanymi przez te bakte-
rie, a niewykrytymi z powodu zaniechania 
badań. W odpowiedzi POW NFZ zamieścił 
na stronie internetowej POW pismo konsul-
tanta wojewódzkiego oraz wysłał do świad-
czeniodawców elektroniczną wersję pisma.

Badania w kierunku HIV zalecane-
go do 10. tygodnia ciąży nie wykonano 
lub nie udokumentowano jego wykona-
nia u 156 pacjentek w ciąży z 915 (17%), 
które zgłosiły się do lekarza w tym okre-
sie. Zgodnie ze standardami opieki oko-
łoporodowej badanie w kierunku HIV 
należy powtórzyć w 33. – 37. tygodniu 
ciąży, a nie wykonano go (lub wykonania 
nie udokumentowano) u 362 pacjentek24 
(43%). Lekarze na ogół wyjaśniali, że badań 
nie wykonywali, gdyż pacjentki nie po-
chodziły z grup zwiększonego ryzyka no-
sicielstwa wirusa. 

Standardy opieki okołoporodowej nie uza-
leżniają wykonania tego badania od wystą-
pienia jakiegokolwiek ryzyka. Powtórzenie 
badania w kierunku HIV jest uzasadnione 
z uwagi na wielotygodniowy okres inku-
bacyjny wirusa; badanie przeprowadzone 
wcześniej (do 10. tygodnia ciąży) może 
nie wykazać jeszcze jego obecności.

W dziewięciu poradniach 34 pacjentkom 
z 37 (91,9%) nie podano (ani nie skierowa-
no w tym celu do innej placówki) globuli-
ny anty-D w 28. – 30. tygodniu ciąży, ani 

24 W kolejnych okresach nie udokumentowano wykonania tego badania 55 i 51 kobietom.
25 <https://krwiodawcy.org/wp-content/uploads/2015/12/ZALECENIA-DOTYCZACE-STOSOWANIA-

IMMUNOGLOBULINY-anty-RhD-obowiazujace-od-18122015.pdf>
26 <http://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/1,105912,12374392,Immunoglobuliny_anty_D.html>
27 Dz.U. z 2016 r. poz. 357, ze zm.

później. Dotyczyło to pacjentek mających 
Rh (-), którym od 21. do 26. tygodnia ciąży 
wykonano badanie przeciwciał anty-Rh. 
Zgodnie ze standardami opieki okołopo-
rodowej, jeśli w wyniku tego badania okaże 
się, że pacjentka nie ma takich przeciw-
ciał, pomiędzy 28. a 30. tygodniem ciąży 
należy jej podać globulinę anty-D (zalece-
nie krajowych konsultantów: w dziedzinie 
położnictwa i ginekologii, transfuzjologii 
klinicznej, perinatologii25). Lek ten pozwala 
niemal całkowicie wyeliminować konflikt 
serologiczny26. Wskazywaną przez lekarzy 
przyczyną niepodania leku (globuliny an-
ty-D) był wysoki koszt preparatu, niere-
fundowanie leku przez NFZ, konieczność 
podawania leku w warunkach szpitalnych 
(jednak nie kierowano pacjentek z kon-
fliktem serologicznym do takich placó-
wek). W jednej z poradni informowano 
pacjentki o możliwości nabycia globuliny 
anty-D we własnym zakresie. NIK zauwa-
ża, że stosownie do § 5 ust. 1 pkt 2 rozpo-
rządzenia Ministra Zdrowia z 6 listopada 
2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowa-
nych z zakresu ambulatoryjnej opieki spe-
cjalistycznej27, podczas udzielania gwaran-
towanych świadczeń zdrowotnych podmiot 
leczniczy powinien zapewnić nieodpłatne 
leki i wyroby medyczne. Podawanie globu-
liny anty-D wskazuje się w rozporządzeniu 
w sprawie standardów opieki okołoporo-
dowej, których przestrzeganie jest jednym 
z warunków realizacji świadczeń gwaran-
towanych na podstawie umowy z NFZ.
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Jednym z uprawnień OW NFZ, wynika-
jącym z art. 64 ust. 1 ustawy o świadcze-
niach opieki zdrowotnej28, jest możliwość 
przeprowadzania kontroli w podmiotach, 
z którymi zawarto umowy. Przedmiotem 
kontroli może być m.in. udzielanie świad-
czeń opieki zdrowotnej pod względem 
zgodności z wymaganiami określonymi 
w umowie z NFZ oraz prawidłowość pro-
wadzenia dokumentacji medycznej doty-
czącej świadczeń ze środków publicznych. 
Objęte kontrolą NIK oddziały wojewódz-
kie NFZ, podczas kontroli świadczenio-
dawców koncentrowały się przede wszyst-
kim na badaniu prawidłowości rozliczeń 
finansowych, będących podstawą zapłaty 
za udzielone świadczenia. Tylko cztery 
OW NFZ objęte kontrolą NIK spraw-
dziły jedynie u 10 świadczeniodawców 
przestrzeganie standardów opieki około-
porodowej. W żadnym – ze skontrolowa-
nych przez Izbę – podmiotów leczniczych 
nie było kontroli konsultantów wojewódz-
kich w dziedzinie położnictwa i ginekolo-
gii. Kontrole NFZ u świadczeniodawców 
nie były zatem skutecznym narzędziem 
w egzekwowaniu przestrzegania standar-
dów opieki okołoporodowej.

Jedną z faktycznych przyczyn niewy-
konywania zalecanych badań może być 
wysokość stawki ustalonej w umowach 
zawartych z NFZ za prowadzenie ciąży, 
która nie pokrywała kosztów świadczeń 
zalecanych standardami opieki okołopo-
rodowej oraz chęć zaoszczędzenia pienię-
dzy (im mniej badań zleca się podwyko-
nawcom, tym więcej środków pozostaje 

28 Ustawa z 27.8.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1510, ze zm.).

w dyspozycji podmiotu leczniczego). 
Za co najmniej osiem wizyt w poradni po-
łożniczej, w tym wykonanie co najmniej 
42 świadczeń, NFZ płacił ok. 1200 zł, 
podczas gdy koszt nabycia tylko globu-
liny anty-D (podawanej co prawda tylko 
niektórym pacjentkom) wynosił ok. 400 zł.

Pacjentki, którym świadczeniodawca 
nie wykonywał badań zalecanych stan-
dardami opieki okołoporodowej zgłasza-
ły się do innych placówek, które musiały 
je wykonać. Podlaski i pomorski konsul-
tant wojewódzki w dziedzinie położnictwa 
i ginekologii zwrócili NFZ uwagę na kie-
rowanie pacjentek do szpitali (np. wyko-
nywanie USG w Szpitalnym Oddziale 
Ratunkowym) na badania, które poradnia 
ginekologiczno-położnicza powinna zagwa-
rantować we własnym zakresie. 

Innym przykładem jest wykonywa-
nie przez kobiety w ciąży badania w kie-
runku HIV w Punkcie Konsulta cyjno- 
-Dia gno stycznym w Ośrodku Dia gno sty-
czno-Badawczym Chorób Prze no szo nych 
Drogą Płciową, który utworzono z myślą 
o osobach podejmujących „ryzykowne za-
chowania”. 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Podlaskiego poinformował w 2014 roku 
wojewodę podlaskiego o coraz większej 
liczbie pacjentek w ciąży zgłaszających się 
do tej placówki na badanie HIV (w I kw. 
2012 r. 25 kobiet, w analogicznym okre-
sie 2013 r. już 51 kobiet, a w I kw. 2014 r. 
aż 198 pacjentek) i zwrócił uwagę, że le-
karz opiekujący się ciężarną powinien zle-
cić badanie w ramach kontraktu z NFZ.
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Realizacja profilaktycznych 
programów zdrowotnych

Znacznie lepiej w kontrolowanych porad-
niach przebiegała realizacja profilaktycz-
nego programu raka szyjki macicy. Badanie 
w kierunku HPV może być wykonywane 
zarówno w ramach umowy z NFZ na udzie-
lanie świadczeń w rodzaju ambulatoryjnej 
opieki specjalistycznej (AOS), jak i w ra-
mach umowy z NFZ na realizację progra-
mu zdrowotnego (zgodnie z założeniami 
programu profilaktycznego badanie cyto-
logiczne wykonuje się co 36 miesięcy u ko-
biet w wieku od 25 do 59 lat lub co 12 mie-
sięcy u kobiet z grupy ryzyka określonego 
w rozporządzeniu w sprawie programów 
zdrowotnych). Nie ma ograniczeń wieko-
wych wykonywania cytologii rozliczanych 
przez podmiot leczniczy w ramach AOS.

Spośród 1350 pacjentek, których do-
kumentację poddano analizie29, u 1219 
(90,3%) wykonano badanie cytologiczne, 
u 131 (9,7%) go nie wykonano lub jego wy-
konania nie udokumentowano. Takiemu 
badaniu poddano wszystkie kobiety w 16 
(z 27) skontrolowanych poradni ginekolo-
giczno-położniczych. Niewykonywanie cy-
tologii tłumaczono przeoczeniem, brakiem 
zgody pacjentki bądź stanem jej zdrowia 
(czego również w dokumentacji medycz-
nej nie odnotowano).

W ośmiu (z 27) skontrolowanych poradni 
ginekologiczno-położniczych wszystkim 
400 pacjentkom, których dokumentację 
analizowano, wykonano przesiewowe ba-
danie gruczołów sutkowych. W pozosta-
łych 19 zoz uczyniono to tylko u części 

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

kobiet (453 pacjentki), a nie wykonano 
(lub nie udokumentowano wykonania) 
u 497 pacjentek (52,3% kobiet, których 
dokumentację analizowano w tych 19 po-
radniach i 36,8% kobiet, których doku-
mentację analizowano we wszystkich skon-
trolowanych jednostkach).

Podsumowanie
Kobietom zamieszkałym na terenach 
wiejskich zapewniono dostęp do ambu-
latoryjnej ginekologicznej i położniczej 
opieki medycznej, finansowanej ze środ-
ków publicznych. W województwach ob-
jętych kontrolą sieć placówek wykonują-
cych te świadczenia była jednak stosunko-
wo skromna i zróżnicowana, co świadczy 
o niezagwarantowaniu przez NFZ warun-
ków do realizacji zasady równego dostę-
pu obywateli do świadczeń zdrowotnych 
finansowanych ze środków publicznych. 
W podmiotach leczniczych zatrudniano 
właściwą liczbę, odpowiednio przygoto-
wanego personelu medycznego, na czas 
określony przez NFZ.

Z powodu niewielkiej liczby poradni 
w małych miejscowościach, ograniczony 
był również dostęp mieszkanek terenów 
wiejskich do profilaktycznego programu 
zdrowotnego raka szyjki macicy, natomiast 
właściwie zorganizowano profilaktyczny 
program raka piersi, wdrażany zarówno 
w poradniach stacjonarnych, jak i w punk-
tach mobilnych (mammobusach).

W skontrolowanych poradniach pacjent-
kom zapewniono bezpłatne świadczenia 
medyczne objęte kontraktem z NFZ, lecz 
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dla pacjentek w ciąży były one niewystar-
czające w stosunku do standardów opieki 
okołoporodowej. 

Niewykonywanie zalecanych świadczeń 
stanowiło naruszenie jednego z podstawo-
wych praw pacjenta – prawa do świadczeń 
zdrowotnych odpowiadających wymaganiom 
aktualnej wiedzy medycznej i udzielanych 
z należytą starannością.

Z uwagi na konieczność poprawy dostęp-
ności do świadczeń ginekologiczno-położ-
niczych i programu profilaktyki raka szyjki 
macicy mieszkanek z terenów wiejskich, 
NIK wnioskowała do Ministra Zdrowia o:

 • Doprowadzenie przy udziale Agencji 
Oceny Technologii Medycznych i Taryfika-
cji do ustalenia taryfy za świadczenia po-
łożniczo-ginekologiczne adekwatnej do 
ich zakresu przewidzianego w standardach 
opieki okołoporodowej.

 • Wykorzystywanie różnych, odpowied-
nich dla poszczególnych grup wiekowych 
kanałów informacyjnych, w tym mediów 
społecznościowych, do prowadzenia kam-
panii propagujących profilaktyczne bada-
nia ginekologiczne jako najskuteczniejszej 
metody wczesnego wykrywania raka szyjki 
macicy i raka piersi.

 • Przeprowadzenie kampanii informują-
cej kobiety o należnych im świadczeniach 
wynikających ze standardów opieki oko-
łoporodowej.

 • Wprowadzenie w  rozporządzeniu 
z 26 czer wca 2012 r. w sprawie szczegó-
łowych wymagań, jakim powinny odpo-
wiadać pomieszczenia i urządzenia pod-
miotu wykonującego działalność leczniczą, 
uregulowań gwarantujących zapewnienie 
pacjentkom prawa do intymności i god-
ności w gabinetach badań.

Ponadto NIK wystąpiła do dyrektorów 
OW NFZ o kontraktowanie ambulatoryj-
nych świadczeń ginekologiczno-położni-
czych na terenach wiejskich dla obszaru 
mniejszego niż powiat, zaś do dyrektorów 
OW NFZ i konsultantów wojewódzkich 
w dziedzinie ginekologii i położnictwa 
o przeprowadzanie kontroli wykonywa-
nia przez podmioty świadczeń zdrowot-
nych zalecanych standardami opieki oko-
łoporodowej.

Do kierowników podmiotów leczni-
czych NIK wnioskowała o egzekwowanie 
od personelu medycznego wykonywania 
świadczeń zalecanych w standardach opie-
ki okołoporodowej, właściwe prowadzenie 
dokumentacji medycznej oraz o zapew-
nienie warunków do godnego i intymnego 
udzielania świadczeń zdrowotnych.
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