
Uchwała Nr XL/250/2022 

Rady Miasta Łaskarzew 

z dnia 16 marca 2022 r. 

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na realizację  

Systemu Monitoringu Położniczego 

 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 

Dz. U.  z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. 

Udziela się z budżetu Miasta Łaskarzew pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na realizację 

własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację Systemu Monitoringu Położniczego. 

§ 2. 

Pomoc finansowa o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej z środków budżetu Miasta 

Łaskarzew na rok 2022 w wysokości do kwoty 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł).  

Zaplanowana dotacja ujęta została w planie wydatków budżetu Miasta Łaskarzew w dziale 851 – Ochrona 

zdrowia, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, paragrafie 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną 

między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinasowanie własnych zadań bieżących. 

§ 3. 

1. Szczegółowe  warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków 

zostaną określone w umowie pomiędzy Powiatem Garwolińskim a Miastem Łaskarzew. 

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Łaskarzew  do zawarcia umowy, o której mowa w § 3 ust. 1. 

§ 4. 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta  

Leszek Bożek 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

System Monitoringu Położniczego to System Opieki telemedycznej Carebits 

System Monitoringu Położniczego skierowany jest do kobiet po 30 tygodniu ciąży, zamieszkałych na terenie 

Powiatu Garwolińskiego i powiatów ościennyčh, które zadeklarują chęć porodu w Szpitalu Powiatowym w 

Garwolinie. System jest realizowany w najnowocześniejszych technologiach telemedycznych tj. Systemie 

Opieki Telemedycznej Carebits wraz z udostępnieniem sprzętu KTG. Carebits umożliwia monitorowanie 

dobrostanu ciąży w domowym zaciszu, dzięki czemu minimalizowana jest konieczność wizyty w gabinecie 

lekarskim. System KTG Sigmafon: 

a) usuwa wszelkie ograniczenia terytorialne i niepełnosprawności fizycznej w dostępie do 

najnowocześniejszej profesjonalnej usługi medycznej poprzez zapewnienie całodobowej zdalnej 

profesjonalnej opieki każdej ciężarnej i jej nienarodzonemu dziecku w III trymestrze; 

b) przyczynia się do spadku śmiertelności i patologii rozwojowych płodu; 

c) spełnia zasady profilaktyki i wczesnego wykrycia chorób i patologii rozwoju dziecka; 

d) w dobie pandemii ogranicza kontakty ciężarnej do niezbędnego minimum przy zachowaniu 

najwyższych światowych standardów opieki prenatalnej. 

Bezprzewodowy kardiotokograf dla kobiet ciężarnych, który kobieta może używać samodzielnie w domu, z 

taką jakością badań, jak w klinice. Jest to najnowsza generacja cyfrowych, certyfikowanych, w pełni 

profesjonalnych, zminiaturyzowanych i przenośnych urządzeń telemedycznych: 

 profesjonalne, w pełni certyfikowane urządzenie medyczne o wadze 200 gr;  natychmiastowa analiza 

stanu zdrowia dziecka w 1 minutę po zakończeniu badania;  całodobowe wsparcie doświadczonego 

personelu medycznego Centrum Monitoringu 

Carebits;  bardzo duża dokładność pomiaru (cyfrowe sondy + atgorytmy preanalizy);  przyjazny, 

intuicyjny interfejs aplikacji na smartfon, której obsługa przez mamę nie sprawia problemu;  parametry 

techniczne lepsze niż w drogich stacjonarnych aparatach w klinikach;  całodobowy dostęp do wyników 

wszystkich poprzednich badań, co pozwala na prawidłową diagnozę stanu zdrowia dziecka. 

Proces 

Po zgłoszeniu uczestnictwa w Przedsięwzięciu pacjentka otrzymuje kod OTC do samodzielnej rejestracji w 

Systemie lub zostaje zarejestrowana przez osobę prowadzącą ciążę. W ciągu 48 h otrzyma urządzenie KTG 

Sigmafon, dostęp do logowania w Systemie oraz szczegółową instrukcję użycia. Dodatkowo ma dostęp do 

infolinii z pomocą techniczną oraz do konsultacji medycznych. 

Następnie pacjentka samodzielnie wykonuje zapisy KTG, które są automatycznie przesyłane na serwery 

Centrum Monitoringu Carebits. Po analizie zapisu komputerowym systemem, jest on szczegółowo 

sprawdzany oraz autoryzowany przez doświadczony personel medyczny. Wynik z opinią są wysyłane przez 

SMS, email i są dostępne w Panelu pacjentki po zalogowaniu. 

W przypadku wykrycia nieprawidłowości w zapisie personel medyczny kontaktuje się z pacjentką z prośbą o 

powtórzenie zapisu, w przypadku ponownej identyfikacji problemów personel dzwoni do pacjentki i zaleca 

dalsze kroki w zależności od sytuacji, np. zaleca natychmiastowe udanie się do najbliższego szpitala na pełne 

badanie. 

Według badań polskiego Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki i szwedzkiego Karolinska Institute, każda 

ciężarna kobieta z prawidłowym rozwojem płodu od 30 tygodnia ciąży powinna co najmniej raz w tygodniu 

wykonywać badania KTG a miesiąc przed porodem 2 razy w tygodniu, natomiast ciężarna z patologiami 

(nadciśnienie, cukrzyca itp.) 2 razy w tygodniu od 32 tygodnia ciąży a miesiąc przed porodem co najmniej 3 

razy w tygodniu. 

Zasięg terytorialny 

System Monitoringu Położniczego realizowany będzie na obszarze Powiatu Garwolińskiego i powiatów 

ościennych, w przypadku gdy kobiety ciężarne zadeklarują chęć porodu w szpitalu w Garwolinie. Program 

skierowany jest do pacjentek które przystąpią do przedsięwzięcia i zadeklarują chęć porodu w szpitalu 

powiatowym w Garwolinie. Kobieta po podpisaniu stosownej deklaracji otrzyma darmowy kod OTC lub 

zostanie od razu zarejestrowana do programu w przeciągu 48 godzin otrzyma urządzenie z którego może w 

sposób nieograniczony korzystać do porodu. 

 

Kierując się dobrem mieszkanek Miasta Łaskarzew, Radna Miasta uznaje za zasadne podjęcie uchwały i 

partycypację w kosztach przedsięwzięcia. 
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