
Uwagi dotyczące wypełniania sprawozdań i analiz

Informujemy, że zgodnie z wytycznymi zbiorcze sprawozdania oraz analizy przesyłane są 
przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu do Instytutu Matki i Dziecka -  Zakładu 
Zdrowia Prokreacyjnego, Pracowni Analiz Zdrowia Prokreacyjnego. Do Oddziału Zdrowia 
Publicznego Wydziału Polityki Społecznej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, należy 
przysyłać niżej wymienione dokumenty:
Karta analizy perinatalnej
Karta składa się z dwóch części:
A -  Porody pojedyncze i mnogie 
B -  Powikłania okołoporodowe
Sprawozdanie należy wypełniać w oparciu o następującą dokumentację medyczną prowadzoną 
w oddziałach położniczych i neonatologicznych:
1. Księgi porodowe, gdzie wpisywane są chronologicznie wszystkie porody oraz urodzenia 

płodów i noworodków, żywych i martwych.
2. Zapisy w księgach porodowych dotyczą porodów, a więc matek i dlatego przy urodzeniach 

wielorakich przy ciąży wielopłodowej zapisy są pod jednym numerem, a liczy się oba 
noworodki z zaznaczeniem, że to bliźnięta.

3. Kolumna dotycząca zgonów noworodków powinna być wypełniana przez oddział 
neonatologiczny. Należy wpisywać liczbę wszystkich zgonów do 6 dnia życia noworodka 
(168 godzin), niezależnie od tego, gdzie nastąpił zgon. Jeżeli noworodek został przekazany do 
OIOM-u w tym samym szpitalu lub do innej jednostki, a tam zmarł przed upływem 168 godzin 
od urodzenia, powinien być wykazany w sprawozdaniu jednostki, gdzie się urodził.

4. W sprawozdaniu należy umieścić informacje dotyczące liczby przekazanych kobiet ciężarnych 
z ciążą powikłaną oraz noworodków do innych szpitali oraz liczby porodów wielorakich 
i pozaszpitalnych.

5. W części B -  Powikłania okołoporodowe należy wpisywać jedno, główne powikłanie porodu 
drogami natury lub cięcia cesarskiego. Stosowane w sprawozdaniu skróty oznaczają -  PSN -  
poród siłami natury, cc -  cięcie cesarskie, VE -  vacum.

6. Dane podane w Karcie analizy perinatalnej należy weryfikować z danymi podanymi w rocznym 
sprawozdaniu MZ-29, dział X.

Martwe urodzenia i zgony noworodków
Formularz składa się z dwóch części:
A -  Martwe urodzenia (przed/śródporodowe)
B -  Zgony noworodków -  poporodowe wczesne 0-6 doby (168 godzin)
W kolumnie pierwszej obu części wprowadzono, opracowane przez Instytut Matki i Dziecka 
w oparciu o dotychczasową statystykę przyczyn zgonów, wybrane choroby i przyczyny zgonów 
noworodków wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, kody ICD-10.
Zgony noworodków (0-6 dni) przyjęte z innych szpitali
Sprawozdanie dotyczy zgonów noworodków (0-6 dni) w oddziale OIOM, patologii noworodka 
i neonatologicznym, które zostały przyjęte spoza szpitala. Należy wpisać liczbę zgonów 
noworodków, z podaniem głównej przyczyny zgonu i nazwy szpitala, z którego został przyjęty 
noworodek.
Analizy martwych urodzeń, zgonów noworodków, zgonów niemowląt, zgonów kobiet 
w okresie ciąży, porodu, połogu
Analiza zgonów i urazów okołoporodowych noworodków powinna być dokonana w oddziale 
położniczo-ginekologicznym i neonatologicznym, gdzie noworodek się urodził.

Sprawozdania -  Karta analizy perinatalnej (część A i B), Martwe urodzenia i zgony 
noworodków (Przyczyny wg ICD-10), Zgony noworodków - powinny być sporządzane za okresy 
półroczne, sprawdzone i podpisane w odpowiednich miejscach przez osobę wypełniającą
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sprawozdanie z podaniem telefonu kontaktowego oraz przez ordynatorów oddziałów: położniczego, 
neonatologicznego, OIOM, oznaczone pieczątką nagłówkową szpitala (każda część) i przesłane do 
dnia 15-tego miesiąca po zakończonym półroczu.

Analizy martwych urodzeń, zgonów noworodków, zgonów niemowląt, zgonów kobiet 
w okresie ciąży, porodu, połogu powinny być dokonane i wysłane niezwłocznie po dokonanym 
zdarzeniu, oznaczone pieczątką nagłówkową szpitala oraz podpisane przez osoby dokonujące 
analizy oraz ordynatora oddziału.

Wzory formularzy zostały umieszczone na stronie internetowej www.duw.pl. informacje -  
Iwona Stasiak, teł. 071 340 61 07.

2

http://www.duw.pl

