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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/060 – Zakażenia w podmiotach leczniczych 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

Kontroler Waldemar Góra, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/222/2017 z 1 września 2017 r. 

[dowód: akta kontroli str. 1-2] 

Jednostka 
kontrolowana 

Samodzielny Publiczny ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie1, 
42-200 Częstochowa, ul. Mirowska 15 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Wojciech Konieczny, Dyrektor Naczelny Szpitala2 
[dowód: akta kontroli str. 3-6] 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W latach 2016 - 2017 (do 30 września)3 nadzór nad zakażeniami w Szpitalu 
zorganizowany był w sposób umożliwiający jego skuteczne funkcjonowanie. 
Wdrożono właściwe do jego realizacji procedury, a także powołano Komitet Kontroli 
Zakażeń Szpitalnych4 i Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych5. W Szpitalu planowano 
i prowadzono działania w zakresie zapobiegania i zwalczania takich zakażeń, m.in. 
poprzez kontrole stanu sanitarnego sprzętu medycznego i pomieszczeń szpitalnych, 
kontrole wewnętrznej ordynacji antybiotykowej oraz szkolenia personelu w zakresie 
profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych. Na bieżąco i zgodnie z wymogami 
prawa prowadzono rejestr zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych 
i dokonywano analiz skuteczności prowadzonych działań, a także wprowadzano 
wynikające z ich ustaleń zmiany w organizacji pracy, opieki nad chorym 
i stosowanych metodach leczenia. Przekazywano również Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej6 informacje o czynnikach alarmowych oraz podejrzeniach 
i stwierdzeniach zakażenia lub choroby zakaźnej. Ponadto, Szpital terminowo 
realizował zalecenia i wnioski pokontrolne PIS oraz analizował koszty ponoszone na 
funkcjonowanie systemu zwalczania zakażeń szpitalnych.  

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: 

− niezapewnienia wystarczającej liczby pielęgniarek epidemiologicznych 
wchodzących w skład ZKZS, co było niezgodne z art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi7; 

− niezapewnienia w składzie KKZS funkcjonującym do 22 czerwca 2017 r. 
lekarza wykonującego zadania służby medycyny pracy, co było niezgodne 
z art. 15 ust. 3 pkt 4 ww. ustawy o zwalczaniu zakażeń; 

                                                      
1 Zwany dalej „Szpitalem”. Nr REGON 151 586 247. 
2 Zwany dalej „Dyrektorem Szpitala”. Pełni funkcję od 29 marca 2013 r. 
3 Okres objęty kontrolą. 
4 Dalej: KKZS. 
5 Dalej: ZKZS. 
6 Dalej: PIS. 
7 Dz. U. z 2016 r. poz. 1866 ze zm., zwana dalej „ustawą o zwalczaniu zakażeń”. 
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− braku uprawnień do pełnienia funkcji przez przewodniczącego ZKZS  
od dnia 1 stycznia 2016 r.; 

− nierealizowania obowiązku konsultowania przez ZKZS osób podejrzanych 
o zakażenie lub chorobę zakaźną oraz tych, u których rozpoznano 
zakażenie lub chorobę zakaźną, tj. obowiązku określonego w art. 15 ust. 2 
pkt 4 ustawy o zwalczaniu zakażeń. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Organizacja nadzoru nad zakażeniami w Szpitalu 

1.1. Zgodnie z art. 14 ustawy o zwalczaniu zakażeń Dyrektor Szpitala powołał8 
komórki odpowiedzialne za sprawowanie nadzoru nad zakażeniami, tj. ZKZS oraz 
KKZS. Obie te jednostki zostały ujęte w schemacie organizacyjnym Szpitala jako 
„Zespoły nieetatowe”. 

[dowód: akta kontroli str. 9-26] 

1.2. Osoby powołane w skład ZKZS spełniały wymagania określone w  art. 15 ust. 1 
pkt 1 - 3 ustawy o zwalczaniu zakażeń. W skład ZKZS wchodzili: lekarz medycyny 
jako przewodniczący zespołu, dwie pielęgniarki specjalistki w dziedzinie 
pielęgniarstwa epidemiologicznego9 oraz diagnosta laboratoryjny jako specjalista  
ds. mikrobiologii. 

 [dowód: akta kontroli str. 17-22] 

1.3. Lekarz medycyny pełniący funkcję przewodniczącego ZKZS wykonywał  
swoje obowiązki na podstawie umów zleceń10, w których został zobowiązany do 
„prowadzenia, koordynacji i nadzoru nad pracą Zespołu ds. zakażeń szpitalnych 
w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie”11.  

Mikrobiolog, wykonywał swoje obowiązki na podstawie umowy12, w której został 
zobowiązany do wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań 
mikrobiologicznych, w tym mykologicznych. W umowie zawarto zapis, że 
mikrobiolog zapewni dostępność do badań mikrobiologicznych 24 godziny na dobę 
przez 7 dni w tygodniu. 

Z kolei pielęgniarki zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę na stanowisku 
„pielęgniarki epidemiologicznej” w pełnym wymiarze czasu pracy. 

[dowód: akta kontroli str. 27-36, 62-84, 88-101] 

1.4. Wchodzące w skład ZKZS dwie pielęgniarki epidemiologiczne oraz mikrobiolog 
nie łączyły swoich zadań z innymi obowiązkami w szpitalu. Natomiast lekarz 
medycyny, oprócz wykonywania obowiązków przewodniczącego ZKZS, był 

                                                      
8 Zarządzeniem Dyrektora Szpitala nr 41/12 z 10 grudnia 2012 r. w sprawie Zespołu Kontroli Zakażeń 
Szpitalnych oraz Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych. Zarządzenie to zostało zmienione zarządzeniami 
Dyrektora Szpitala z 22 czerwca 2017 r.: nr 21/17 w sprawie Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz nr 22/17 
w sprawie Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych. 
9 Zwane dalej „pielęgniarkami epidemiologicznymi”. 
10 Umowy nr MSZ.DK.1162-109/15 z 30 grudnia 2015 r. obowiązującej w 2016 r. oraz nr MSZ.DK.1162-140/16  
z 23 grudnia 2016 r., zawartej na 2017 r. 
11 W toku kontroli nie oceniano wybranego sposobu zatrudnienia na umowę cywilnoprawną. 
12 Umowa nr MSzZ/DLS/73/2012 z 6 listopada 2012 r. zawarta z Laboratorium Mikrobiologiczno-Analitycznym 
na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań mikrobiologicznych, w tym mikologicznych w okresie 
1 stycznia 2013 - 31 grudnia 2017 r. 
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zatrudniony w Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej Szpitala13, jako jeden 
z czternastu lekarzy zapewniających całodobową opiekę  w Szpitalu. 

Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że łączenie funkcji przewodniczącego ZKZS z innymi 
zadaniami w szpitalu jest dopuszczone przepisami, a charakter zatrudnienia ww. 
lekarza pozwalał mu na zajmowanie się problematyką ZKZS w każdym momencie. 

[dowód: akta kontroli str. 32-61, 62-84, 88-101, 228] 

1.5. Lekarz, któremu powierzono funkcję przewodniczącego ZKZS, spełniał kryteria 
określone w § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. 
w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych14 do dnia  
31 grudnia 2015 r. W okresie tym posiadał  15 letnie doświadczenie w wykonywaniu 
zawodu lekarza w Szpitalu15, posługiwał się tytułem specjalisty w dziedzinie 
ortopedia i traumatologia narządu ruchu, posiadał siedmioletnie  doświadczenie  
w pracy w ZKZS16 oraz ukończony kurs specjalistyczny dla lekarzy 
przewodniczących ZKZS, zorganizowany przez Zakład Profilaktyki Zakażeń 
Narodowego Instytutu Leków w Warszawie17. 

Od 1 stycznia 2016 r. ww. osoba nie miała uprawnienia do pełnienia funkcji 
przewodniczącego ZKZS (co opisano szczegółowo w dalszej treści niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego, w  sekcji Ustalone nieprawidłowości) 

[dowód: akta kontroli str. 27-31, 228-229, 232] 

1.6. Obie pielęgniarki epidemiologiczne wchodzące w skład ZKZS, spełniały 
wymagania określone w §3 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji członków ZKZS, 
tj. posiadały specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego. 

[dowód: akta kontroli str. 88-101] 

1.7. Szpital nie zapewniał wystarczającej liczby pielęgniarek epidemiologicznych 
wchodzących w skład ZKZS, tj. nie mniejszej niż jedna na 200 łóżek szpitalnych18 
(co opisano szczegółowo w dalszej treści niniejszego wystąpienia pokontrolnego, 
w sekcji Ustalone nieprawidłowości) [dowód: akta kontroli str. 7-8, 17-22] 

1.8. Wchodzący w skład ZKZS mikrobiolog spełniał wymagania określone w §4 
rozporządzenia w sprawie kwalifikacji członków ZKZS, tj. posiadał specjalizację 
w dziedzinie mikrobiologii oraz pięcioletnie doświadczenie w zawodzie diagnosty 
laboratoryjnego w laboratorium mikrobiologicznym wykonującym badania na rzecz 
szpitali. 

[dowód: akta kontroli str. 85-87] 

1.9. W schemacie organizacyjnym Szpitala pielęgniarki epidemiologiczne podlegały 
bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.  

Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że w przypadku nadzoru nad pielęgniarkami 
epidemiologicznymi, ZKZS i KKZS wskazane jest, aby zadania te powierzyć 
                                                      
13 Na podstawie umów nr  MSZ/DLS/77/2014 z 17 grudnia 2014 r. oraz nr MSZ/DLS/116/2016 z 21 grudnia  
2016 r. zawartych przez Szpital ze Spółką z o.o. „Purmed” z siedzibą w Częstochowie na zabezpieczenie 
udzielania świadczeń całodobowych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej wraz z Poradniami w okresie 
1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2016 r. oraz 1 stycznia 2017 – 31 marca 2018 r. 
14 Dz. U. z 2014 r. poz. 746, zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie kwalifikacji członków ZKZS”. 
15 Przewodniczący ZKZS został zatrudniony w Szpitalu 1 lipca 2000 r. 
16 Lekarz medycyny pełnił funkcję przewodniczącego ZKZS Szpitala od 1 lutego 2008 r. 
17 Obecnie funkcjonujący pod nazwą „Samodzielna Pracownia Profilaktyki Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych NIL”. 
Jest podmiotem spełniającym wymagania określone w art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2017 r. poz. 125, ze zm.). 
18 Liczba łóżek szpitalnych w latach 2016-2017 wynosiła 553, a w skład ZKZS wchodziły dwie pielęgniarki 
epidemiologiczne.  
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w zakresie bezpośrednim zastępcy ds. lecznictwa, który z mocy ustawy jest zawsze 
lekarzem specjalistą: „Dyrektor Naczelny nie musi być lekarzem, często zdarza się, 
że jest ekonomistą lub prawnikiem. Osoba bez wykształcenia medycznego, 
obciążona wszystkimi innymi obowiązkami dyrektora nie ma czasu ani kompetencji, 
aby skutecznie i merytorycznie nadzorować pracę tak ważnych komórek. Zastępca 
Dyrektora ds. lecznictwa w większości przypadków ma większy staż pracy w danej 
jednostce, zna lepiej jej specyfikę niż często zmieniający się w naszych realiach 
dyrektorzy naczelni”. 

[dowód: akta kontroli str. 9-16, 229-230] 

1.10. Zakresy obowiązków pielęgniarek epidemiologicznych obejmowały zadania 
określone w „ramowym zakresie czynności” opracowanym w 1996 r. przez Zespół 
ds. Zakażeń Szpitalnych przy Biurze Naczelnej Pielęgniarki Kraju, m.in.: 
− organizowanie i nadzorowanie prawidłowego wykonywania zadań z zakresu 

zapobiegania i kontroli zakażeń szpitalnych. Opracowywanie rocznych planów 
pracy, kontroli i szkoleń; 

− monitorowanie, ocena i analiza stanu sanitarno-epidemiologicznego Szpitala; 
− prowadzenie rejestru pacjentów i personelu z zakażeniem szpitalnym; 
− uczestniczenie w odprawach z pielęgniarkami oddziałowymi i spotkaniach 

innych zespołów powołanych w celu podnoszenia standardów zapobiegania 
i kontroli zakażeń; 

− przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych; 
− izolacja pacjentów, którzy stanowią ryzyko zakażeń dla innych. 

[dowód: akta kontroli str. 88-101] 

1.11. Uprawnienia pielęgniarek epidemiologicznych zostały określone w formie 
pisemnej i obejmowały m.in.: 
− samodzielne działania w ramach ustalonego zakresu czynności kontrolnych, 
− ustalanie sposobu realizacji programu zapobiegania i kontroli zakażeń 

szpitalnych, 
− dobieranie metod i sposobów realizacji programów profilaktycznych oraz 

ustalenie zakresu i treści informacji przekazywanych pracownikom, 
− prawo dostępu do informacji służących określeniu sytuacji epidemiologicznej, 
− wysuwanie propozycji dotyczących zmian organizacyjnych w zakresie zadań 

realizowanych przez zespół ds. zwalczania zakażeń wewnątrzszpitalnych. 

[dowód: akta kontroli str. 88-101] 

1.12. Zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 1-3 ustawy o zwalczaniu zakażeń, w skład KKZS 
(ustalony zarządzeniem Dyrektora z 10 grudnia 2012 r.) wchodził Dyrektor Szpitala 
ds. Lecznictwa, kierownicy komórek organizacyjnych Szpitala (Ordynatorzy 
Oddziałów Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Neonatologicznego, 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Pediatrycznego, Ginekologiczno-Położniczego, 
Urologicznego oraz Kierownicy Apteki i Centralnej Sterylizatorni), członkowie ZKZS 
oraz Naczelna Pielęgniarka. 

Do dnia 22 czerwca 2017 r. w składzie KKZS nie został uwzględniony lekarz 
wykonujący zadania służby medycyny pracy w rozumieniu przepisów ustawy  
z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy19 (co opisano szczegółowo  
w dalszej części niniejszego wystąpienia pokontrolnego, w sekcji „Ustalone 
nieprawidłowości”). 

 [dowód: akta kontroli str. 17-19, 23-26] 

                                                      
19 Dz. U. z 2014 r. poz. 1184 ze zm., zwanej dalej „ustawą o służbie medycyny pracy”. 
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1.13. Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 3c ustawy o zwalczaniu zakażeń, w Szpitalu 
zapewniona była możliwość wykonywania badań laboratoryjnych w ciągu całej doby 
na podstawie umowy zawartej z laboratorium mikrobiologicznym. 

[dowód: akta kontroli str. 63] 

1.14. Udział pracowników, których Szpital posiadał dokumentację potwierdzającą 
zaszczepienie przeciwko WZW B, wynosił w całości personelu medycznego 
zatrudnionego 80,3%20, a w przypadku pozostałych pracowników  przedstawiono 
pisemne oświadczenia, z których treści wynikało, że zostali zaszczepieni przeciwko 
WZW B. 

Szpital nie posiadał danych odnośnie szczepień pracowników przeciw grypie, które 
nie były szczepieniami obowiązkowymi. 

[dowód: akta kontroli str. 178-191] 

1.15. Zgodnie z wymogami przepisów §9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac 
związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy 
udzielaniu świadczeń zdrowotnych21, Dyrektor Szpitala zatwierdził opracowaną 
przez inspektora ds. bhp procedurę postępowania po ekspozycji zawodowej. 
Zgodnie z §6 pkt 4 ww. rozporządzenia, pracownicy zostali poinformowani 
o zasadach postępowania w przypadku narażenia na zranienie ostrym narzędziem 
podczas udzielania świadczeń zdrowotnych, w trakcie szkoleń przeprowadzonych 
przez inspektora ds. BHP Szpitala.  

[dowód: akta kontroli str. 102-128] 

1.16. Kontrola dokumentacji technicznej instalacji i urządzeń wentylacji 
mechanicznej i klimatyzacji wykazała, że w grudniu 2016 r. została ukończona 
przebudowa instalacji Szpitala wraz z pracami konserwacyjnymi, czyszczeniem, 
myciem i wymianą filtrów w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa 
warunków w zakresie modernizacji instalacji i central klimatyzacyjno-wentylacyjnych 
Szpitala”, a w lipcu 2017 r. zgodnie z zaleceniami producenta wykonano przegląd  
i konserwację urządzeń wentylacyjnych wraz myciem i dezynfekcją oraz wymianą 
filtrów w centralach wentylacyjnych, co było zgodne z §39 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim 
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą22. 

[dowód: akta kontroli str. 129, 192-200, 690-704] 

1.17. W okresie objętym kontrolą Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny23 
w Częstochowie przeprowadził w Szpitalu pięć kontroli24 ciepłej wody w szpitalu  
na obecność bakterii Legionella25. W jednym przypadku, w trakcie kontroli 
przeprowadzonej 11 marca 2016 r., stwierdzono ponadnormatywne ilości bakterii. 
W związku z powyższym, w Szpitalu przeprowadzono w trybie awaryjnym 
przegrzewy ciepłej wody. W trakcie kolejnej kontroli przeprowadzonej 25 marca 
2016 r. Inspektor Sanitarny stwierdził, że woda w Szpitalu spełniała wymagania 
                                                      
20 Na 31 grudnia 2015 r. przeciwko WZW B zostało zaszczepionych 421 spośród 575 pracowników medycznych 
Szpitala tj. 73,2%, na 31 grudnia 2016 r. 477 spośród 594 pracowników medycznych, tj. 80,3%, na 30 czerwca 
2017 r. 480 spośród 596 pracowników, tj. 80,5%. W podanej liczbie pracowników zaszczepionych, uwzględniono 
trzy osoby po przechorowaniu WZW B, które uzyskały trwałą odporność na zakażenie i nie musiały być 
szczepione. 
21 Dz.U. poz. 696. 
22 Dz. U. z 2012 r. poz. 739. 
23 Zwany dalej „Inspektorem Sanitarnym”. 
24 Kontrole zostały przeprowadzone 11 marca, 25 marca, 6 i 25 maja oraz 30 września 2016 r. 
25 Legionelle są Gram-ujemnymi, tlenowymi, niezarodnikującymi bakteriami otoczkowymi. 
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określone w załączniku nr 1E do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  
13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi26. Podobne 
orzeczenia zostały wydane w wyniku trzech kolejnych kontroli wody 
przeprowadzonych przez Inspektora Sanitarnego. 

Ponadto, zgodnie z obowiązującą w Szpitalu procedurą27, w celu zapobiegania 
namnażania się pałeczek Legionella w instalacji ciepłej wody, raz na kwartał 
w obiektach Szpitala wykonywane były profilaktyczne przegrzewy ciepłej wody. 

[dowód: akta kontroli str. 129-167, 244-248] 

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

1. W Szpitalu nie zapewniono wystarczającej liczby pielęgniarek epidemiologicznych 
wchodzących w skład ZKZS.  

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy o zwalczaniu zakażeń, w skład 
ZKZS wchodzą pielęgniarki w liczbie nie mniejszej niż jedna na 200 łóżek 
szpitalnych. Tymczasem w skład ZKZS Szpitala wchodziły dwie pielęgniarki 
epidemiologiczne, podczas gdy liczba łóżek szpitalnych w Szpitalu w latach  
2016-2017 wynosiła 553. 

Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że średnie obłożenie łóżek w Szpitalu było dużo niższe 
i wyniosło 415 w 2015 r. oraz 377 w 2016 r., a ponadto zadania przypisane do ZKZS 
realizowały również inne komórki Szpitala: sekcja higieny szpitalnej, inspektor bhp 
oraz pielęgniarki łącznikowe powołane w każdym oddziale szpitalnym. 

[dowód: akta kontroli str. 7-8, 17-22, 229, 233-238] 

NIK zwraca uwagę, iż niezależnie od podnoszonych okoliczności, przywołane 
przepisy nakładają obowiązek zapewnienia w składzie ZKZS pielęgniarek w liczbie 
nie mniejszej niż jedna na 200 łóżek szpitalnych. 

 

2. W składzie KKZS (ustalonym zarządzeniem Dyrektora z 10 grudnia 2012 r.)  
nie został uwzględniony lekarz wykonujący zadania służby medycyny pracy,  
co stanowiło naruszenie  art. 15 ust. 3 pkt 4 ustawy o zwalczaniu zakażeń.  

Dopiero w zarządzeniu Dyrektora z 22 czerwca 2017 r. ustalono skład KKZS zgodny 
z wymogami określonymi w art. 15 ust. ust. 3 pkt 1-4 ustawy o zwalczaniu zakażeń, 
tj. uwzględniający również osobę lekarza medycyny pracy. 

Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że Poradnia Medycyny Pracy dopiero od 2014 r. wróciła 
do struktur Szpitala (wcześniej jej zadania realizowały podmioty zewnętrzne)  
i od tego momentu lekarz specjalista medycyny pracy był powoływany do różnych 
komisji Szpitala, m.in. komisji do wprowadzenia zmian w ekspozycji zawodowej 
w Szpitalu28, czy komisji do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego29.  

[dowód: akta kontroli str. 17-19, 23-26, 230, 241-243] 

W ocenie NIK, powołany art. 15 ust. 3 ustawy o zwalczaniu zakażeń, określa 
szczegółowo wykaz pracowników wchodzących w skład KKZS, a Dyrektor  
Szpitala od 2014 r. miał możliwości dostosowania składu KKZS do obowiązujących 
przepisów. 

                                                      
26 Dz. U. poz. 1989, zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie jakości wody”. 
27Procedura Kontroli Zakażeń nr PKZ/5 pn. „Zapobieganie namnażaniu się pałeczek Legionella w instalacji wody 
ciepłej”. 
28 Zarządzeniem Dyrektora Szpitala nr 45/15 z 2 grudnia 2015 r. 
29 Zarządzeniem Dyrektora Szpitala nr 26/15 z 31 lipca 2015 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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3. Od dnia 1 stycznia 2016 r. lekarz pełniący funkcję przewodniczącego ZKZS nie 
spełniał wymogów określonych w §2 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji członków 
zespołu kontroli zakażeń szpitalnych.  

Przewodniczący ZKZS posiadał specjalizację w dziedzinie ortopedia i traumatologia 
narządu ruchu. Jednak lekarz o kwalifikacjach określonych w art. 67 ustawy 
o  zwalczaniu zakażeń, powtórzonych w §2 pkt 2 rozporządzenia Ministra  
Zdrowia w  sprawie kwalifikacji członków  ZKZS, nie miał od dnia 1 stycznia 2016 r. 
uprawnienia do pełnienia funkcji przewodniczącego ZKZS. Art. 67 ustawy 
o zwalczaniu zakażeń pozwalał na okresowe spełnianie funkcji przewodniczącego 
ZKZS przez lekarza innej specjalizacji niż wymienione w ww. rozporządzeniu  
(tj. w dziedzinach: epidemiologii lub higieny i epidemiologii, mikrobiologii  
lub mikrobiologii lekarskiej; chorób zakaźnych; organizacji zdrowia, zdrowia 
publicznego.  

W skład KKZS wchodziła osoba, która pełniła funkcję, nie spełniając kryteriów 
przewodniczącego ZKZS. 

[dowód: akta kontroli str. 27-31, 228-229, 232] 
 

W Szpitalu zorganizowano system nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi poprzez 
wdrożenie odpowiednich procedur, powołanie ZKZS oraz KKZS, a także 
zapewnienie udziału specjalisty z zakresu mikrobiologii w pracach ZKZS 
i możliwości wykonywania badań laboratoryjnych w ciągu całej doby. Jednakże  
w pewnych zakresach system ten nie działał prawidłowo. Stwierdzone 
nieprawidłowości dotyczyły niezapewnienia odpowiedniej liczby pielęgniarek 
epidemiologicznych, niezapewnienia w składzie KKZS funkcjonującym do  
22 czerwca 2017 r. lekarza wykonującego zadania służby medycyny pracy oraz 
braku uprawnień do pełnienia funkcji przez przewodniczącego ZKZS od dnia 
1 stycznia 2016 r. 
 

2. Zapobieganie i zwalczanie zakażeń szpitalnych 

2.1. Realizacja nadzoru epidemiologicznego przez Szpital. 
2.1.1. Dyrektor Szpitala w drodze zarządzenia30 powierzył ZKZS realizację zadań 
określonych w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu zakażeń, w tym. m.in. 
opracowanie, aktualizację i nadzór nad systemem zapobiegania i zwalczania 
zakażeń szpitalnych i chorób zakaźnych związanym z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych, monitorowanie i analizę zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń wywołanych przez 
patogeny alarmowe oraz sporządzanie i przekazywanie Dyrektorowi raportów 
o sytuacji epidemiologicznej Szpitala. Wprowadzane w zarządzeniach zmiany były 
opiniowane przez KKZS, który przekazywał wyniki swoich analiz Dyrektorowi 
Szpitala.  

[dowód: akta kontroli str. 17-22, 201-221] 

2.1.2. ZKZS realizował zadania określone w art. 15 ust. 2 ustawy o zwalczaniu 
zakażeń, w tym m.in.: 

a) opracował i wdrożył „Księgę Procedur Kontroli Zakażeń”31, obejmującą procedury 
i instrukcje zapobiegające zakażeniom szpitalnym, w tym m.in. dotyczące higieny 
rąk, antyseptyki skóry czy postępowania z bielizną szpitalną. Nadzór nad realizacją 

                                                      
30 W siedmiu zarządzeniach w sprawie Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych: nr 46/2002 z 10 lipca 2002 r.,  
nr 18/2003 z 25 marca 2003 r., nr 22/2004 z 11 maja 2004 r., nr 26/2004 z 20 maja 2004 r., nr 10/09 z 24 marca 
2009 r., nr 41/12 z 10 grudnia 2012 r. oraz nr 21/17 z dnia 22 czerwca 2017 r. 
31 „Księga Procedur Kontroli Zakażeń” została wprowadzona zarządzeniem Dyrektora Szpitala nr 36/15  
z 3 listopada 2015 r. 

Ocena cząstkowa 
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tych procedur polegał m.in. na zapoznaniu z nimi personelu Szpitala w trakcie 
szkoleń dotyczących m.in. higieny rąk, leczenia ran czy zakażeń clostridium difficile, 
tj. bakterii wywołującej zapalenie jelita grubego; 

[dowód: akta kontroli str. 222-225, 479-494] 

b) dobór preparatów stosowanych w Szpitalu w procesie mycia, dezynfekcji 
i sterylizacji sprzętu medycznego oraz sprzątania i dekontaminacji pomieszczeń 
szpitalnych był uzgadniany z pielęgniarkami epidemiologicznymi, które wchodziły 
w skład komisji przetargowej realizującej zakupy ww. asortymentu; 

[dowód: akta kontroli str. 420-440] 

c) pielęgniarki epidemiologiczne opracowały „Dezynfektariusz”32, tj. dokument 
zawierający informacje nt. chemicznej dekontaminacji środowiska szpitalnego, 
w tym m.in. spis i przeznaczenie preparatów myjących i dezynfekcyjnych 
dostępnych w Szpitalu; 

[dowód: akta kontroli str. 441-443] 

d) przy udziale pielęgniarek epidemiologicznych w Szpitalu został opracowany 
dokument pn. „Higiena szpitalna”, który zawierał m.in. instrukcje czyszczenia, mycia, 
dezynfekcji sprzętu i powierzchni, czy stosowanych środków dezynfekcyjnych. 
W trakcie prowadzonych kontroli wewnętrznych, członkowie ZKZS sprawdzali  
m.in. skuteczność działania stosowanych preparatów. Jak wyjaśniły pielęgniarki 
epidemiologiczne, nie prowadziły tzw. kontroli mikrobiologicznej, gdyż może ona być 
wykonywana jedynie przez wyspecjalizowane ośrodki badawcze, a wskazaniem do 
dokonania oceny czystości mikrobiologicznej środowiska szpitalnego jest 
wystąpienie ogniska epidemicznego (w okresie objętym kontrolą w Szpitalu  
nie wystąpiły), co wynika z zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia  
„Strategii zapobiegania lekoodporności w oddziałach intensywnej terapii”33 oraz 
z opracowanych przez konsultanta ds. epidemiologii „Procedur diagnostyki 
mikrobiologicznej w wybranych zakażeniach układowych”34. 

 [dowód: akta kontroli str. 444-450] 

e) pielęgniarki epidemiologiczne codziennie analizowały informacje i dane 
otrzymane z laboratorium mikrobiologicznego, od pielęgniarek łącznikowych 
z poszczególnych Oddziałów Szpitala oraz dane zawarte w systemie AMMS i na tej 
podstawie oceniały ryzyko wystąpienia zakażeń związanych z wykonywaniem 
świadczeń zdrowotnych. Ponadto, raz w roku35 sporządzały raporty zawierające 
wykresy określające grupy ryzyka, czynniki ryzyka oraz rozkład czynników ryzyka 
w poszczególnych grupach; 

[dowód: akta kontroli str. 451-457] 

f) członkowie ZKZS prowadzili kontrole wewnętrzne w zakresie realizacji działań 
zapobiegających szerzenie się zakażeń i chorób zakaźnych, a ich wyniki 
przedstawiali Dyrektorowi Szpitala. Zakres, sposób i częstotliwość prowadzenia ww. 
kontroli wewnętrznych został określony w obowiązującej w Szpitalu Instrukcji 
Kontroli Zakażeń36 i był zgodny z §2-4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  
27 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli 

                                                      
32 Stanowiący Instrukcję Kontroli Zakażeń o nr IKZ/6. 
33 Publikacja opracowana w ramach programu zdrowotnego pn. „Narodowy program ochrony antybiotyków  
na lata 2011-2015” 
34 Książka wydana przez wydawnictwo „Continuo”, Wrocław 2004 r. 
35 W okresie objętym kontrolą analiza została przeprowadzona 11 lutego 2016 r. za grudzień 2015 r. oraz  
7 lutego 2017 r. za 2016 r. 
36 Instrukcja Kontroli Zakażeń pn. „Kontrola wewnętrzna”, nr IKZ/11. 
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wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń  
i chorób zakaźnych37. 

Zgodnie z ww. Instrukcją, kontrolą objęte zostały zagadnienia związane z higieną 
rąk, postępowaniem po ekspozycji zawodowej, środkami ochrony indywidualnej, 
postępowaniem z narzędziami oraz z odpadami. Z każdej kontroli sporządzone 
zostały „Protokoły kontroli wewnętrznej” zawierające szczegółowe ankiety 
sporządzone w trakcie przeprowadzonego badania oraz informacje dotyczące 
sformułowanych zaleceń pokontrolnych i terminów ich realizacji. Zgodnie  
z obowiązkiem określonym w §4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli 
wewnętrznej, ww. kontrole zostały przeprowadzone w czerwcu i listopadzie 2015 r., 
maju i listopadzie 2016 r. oraz w maju 2017 r. 

[dowód: akta kontroli str. 458-478] 

g) członkowie ZKZS prowadzili szkolenia personelu m.in. w zakresie kontroli 
zakażeń szpitalnych. Szkolenia były prowadzone zgodnie z „Programem szkoleń” 
zatwierdzonym przez Dyrektora ds. Lecznictwa. W latach 2016-2017 w ośmiu 
szkoleniach zorganizowanych przez ZKZS wzięło udział 467 pracowników Szpitala 
(spośród 594, tj. 78,6%), w tym 358 pielęgniarek i położnych, 85 lekarzy oraz  
24 innych pracowników (np. salowe, obsługa), którzy pisemnie potwierdzali swoją 
obecność na zajęciach.  

 [dowód: akta kontroli str. 479-494, 688] 

h) wszyscy nowo przyjęci pracownicy Szpitala oraz pracownicy firm zewnętrznych, 
przed dopuszczeniem do pracy zostali przeszkoleni w zakresie przestrzegania 
obowiązujących procedur dotyczących m.in. higieny rąk, zakażeń, stosowania 
rękawiczek czy postępowania z odpadami medycznymi. Obowiązki sprzątania oraz 
sterylizacji wykonywane były przez pracowników Szpitala, bez wykorzystania firm 
zewnętrznych; 

[dowód: akta kontroli str. 483-494] 

i) ZKZS raz w roku przeprowadzał kontrole wewnętrzne we wszystkich  
16 oddziałach Szpitala, w trakcie których m.in. kontrolował wyposażenie 
pomieszczeń, w których wykonywane są badania i zabiegi w dozowniki z mydłem  
w płynie, dozowniki ze środkiem dezynfekcyjnym i pojemniki z ręcznikami 
jednorazowego użycia. Podczas kontroli 16 oddziałów przeprowadzonych w 2016 r., 
w 12 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości, natomiast stwierdzone  
w czterech oddziałach braki ręczników papierowych zostały uzupełnione w trakcie 
tych kontroli.  

[dowód: akta kontroli str. 458-478] 

Średnie zużycie środków dezynfekcyjnych w przeliczeniu na jedno łóżko szpitalne 
wynosiło 0,5 l. w 2015 r., 0,76 l. w 2016 r. oraz 0,87 l. w pierwszym półroczu 2017 r. 

[dowód: akta kontroli str. 495-496] 

2.1.3. W Szpitalu nie realizowano obowiązku określonego w art. 15 ust. 2 pkt 4 
ustawy o zwalczaniu zakażeń, zgodnie z którym do zadań ZKZS należy 
konsultowanie osób podejrzanych o zakażenie lub chorobę zakaźną oraz tych, 
u których rozpoznano zakażenie lub chorobę zakaźną (co opisano szczegółowo  
w dalszej treści niniejszego wystąpienia pokontrolnego, w sekcji Ustalone 
nieprawidłowości). 

[dowód: akta kontroli str. 808] 

                                                      
37 Dz. U. Nr 100, poz. 646, zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie kontroli wewnętrznej”. 
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2.1.4. W okresie od stycznia 2016 r. do września 2017 r. ZKZS odbył 12 spotkań,  
z tego cztery spotkania w 2016 r. (w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku 2016 r.) 
oraz osiem spotkań w 2017 r. (od lutego do września 2017 r.). We wszystkich 
spotkaniach brał udział diagnosta laboratoryjny. 

Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że wdrażanie standardów akredytacyjnych w Szpitalu 
rozpoczęto w 2017 r. i od tej pory spotkania ZKZS odbywają się raz w miesiącu,  
tj. zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie 
standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz 
funkcjonowania szpitali38. Wcześniej, tj. przed rozpoczęciem procesu wdrażania 
akredytacji, spotkania ZKZS odbywały się raz na kwartał. 

[dowód: akta kontroli str. 497-508, 688, 828-839] 

2.1.5. KKZS sprawował nadzór nad opracowanym w Szpitalu „Programem 
zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych”, w którym do zadań KKZS 
przypisano obowiązki określone w art. 15 ust. 4 ustawy o zwalczaniu zakażeń, tj.: 
− opracowywanie planów i kierunków systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń 

szpitalnych; 
− ocena wyników kontroli wewnętrznej przedstawianych przez zespół kontroli 

zakażeń szpitalnych; 
− opracowywanie i aktualizacja standardów farmakoprofilaktyki i farmakoterapii 

zakażeń i chorób zakaźnych w szpitalu. 
Realizacja ww. Programu polegała m.in. na ocenie ryzyka występowania zakażeń 
szpitalnych, monitorowaniu czynników alarmowych oraz analizie sytuacji 
epidemiologicznej, a także na opracowaniu procedur zapobiegania zakażeniom oraz 
postępowania w zakresie zapobiegania i kontroli zakażeń. 

[dowód: akta kontroli str. 559-562] 

2.1.6. Posiedzenia KKZS odbyły się w lutym i grudniu 2016 r. oraz w marcu i lipcu 
2017 r. Brał w nich udział Dyrektor Szpitala ds. Lecznictwa – przewodniczący KKZS.  

W trakcie ww. posiedzeń, KKZS realizował zadania określone w art. 15 ust. 4 
ustawy o zwalczaniu zakażeń, m.in. poprzez: 
− omawianie realizacji planu w zakresie systemu zwalczania i zapobiegania 

zakażeń szpitalnych oraz ustalanie planu działania ZKZS, 
− ocenianie realizacji programu kontroli zakażeń szpitalnych, 
− podsumowanie audytu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, 
− analizowanie poziomu zużycia antybiotyków w Szpitalu. 

[dowód: akta kontroli str. 509-542, 559-562] 

2.1.7. Zarządzeniem Dyrektora39, w Szpitalu powołano Zespół Terapeutyczny,  
do którego zadań należała optymalizacja procesu leczenia i racjonalizacja 
gospodarki lekowej, w tym m.in. analiza, aktualizowanie oraz nadzór nad 
stosowaniem receptariusza szpitalnego. W Szpitalu powołano40 również Zespół  
ds. antybiotykoterapii, któremu powierzono obowiązki w zakresie m.in. sporządzania 
i aktualizacji listy antybiotyków z podziałem na grupy dostępności, opracowanie 
szpitalnych rekomendacji antybiotykoterapii oraz monitorowanie stosowania 
antybiotyków i kontrola zużycia.  

                                                      
38 Dz. Urz. MZ. Nr 2, poz. 24, zwane dalej „obwieszczeniem w sprawie standardów akredytacyjnych”. 
39 Zarządzeniem Dyrektora Nr 42/17 z 5 września 2017 r. w sprawie powołania i aktualizacji zespołów 
niezbędnych do przeprowadzenia analiz wymaganych przez zestawy standardów akredytacyjnych. Wcześniej 
Komitet terapeutyczny został powołany zarządzeniem nr 47/2002 z 12 lipca 2002 r., zmienionym następnie 
zarządzeniem nr 7/2008 z 17 marca 2008 r. 
40 Zarządzeniem nr 20/17 z 22 czerwca 2017 r. Wcześniej Zespół został powołany zarządzeniem nr 35/2004  
z 1 czerwca 2004 r., a następnie zmieniony zarządzeniem nr 31/10 z 8 czerwca 2010 r. 



 

12 

Obowiązujący w Szpitalu „Receptariusz”, zawierał wykaz stosowanych w Szpitalu 
leków (w tym antybiotyków), które zostały podzielone zgodnie z klasyfikacją 
anatomiczno-terapeutyczno-chemiczną (ATC), tj. wg głównych grup anatomicznych: 
A – przewód pokarmowy i metabolizm, B – krew i układ krwiotwórczy, C – układ 
sercowo-naczyniowy itd. W listopadzie 2015 r., w efekcie przeprowadzonych kontroli 
zakażeń szpitalnych, ZKZS dokonał aktualizacji „Receptariusza”. 

W Szpitalu funkcjonowała również Instrukcja Kontroli Zakażeń pn. „Rekomendacji 
antybiotykoterapii”, która zawierała zalecenia dotyczące terapii empirycznej 
i celowanej najczęściej leczonych zakażeń oraz zalecenia dotyczące 
profilaktycznego stosowania antybiotyków.  

Ponadto, w Szpitalu obowiązywały poniższe dokumenty: 
− wytyczne stosowania antybiotykowej profilaktyki okołozabiegowej (Procedura 

Kontroli Zakażeń nr PKZ/9), określające m.in. cel i zasady profilaktyki 
okołozabiegowej antybiotyki stosowane w profilaktyce okołozabiegowej oraz 
dawkowanie antybiotyków stosowanych do profilaktyki okołooperacyjnej, 

− zasady stosowania antybiotykoterapii i profilaktyki okołooperacyjnej41, 
określające Szpitalną politykę antybiotykową. 

Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że Szpital przystąpił w 2010 r. do Narodowego Programu 
Ochrony Antybiotyków i od tamtej pory wdrożył rekomendacje ww. programu, które 
są udostępnione na każdym stanowisku komputerowym w Szpitalu i są na bieżąco 
aktualizowane przez ZKZS. 

[dowód: akta kontroli str. 543-617, 687-688] 

2.1.8. Zgodnie z art. 15 ust. 4 pkt 3 ustawy o zwalczaniu zakażeń, w obowiązującym 
w Szpitalu „Programie zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych”, do zadań 
KKZS przypisano obowiązek opracowania i aktualizacji standardów 
farmakoprofilaktyki i farmakoterapii zakażeń i chorób zakaźnych w szpitalu. 

W ramach realizacji ww. obowiązku, do zadań KKZS należał m.in. nadzór nad 
terapią antybiotykową, realizowany m.in. poprzez weryfikację obowiązującego 
receptariusza szpitalnego, prowadzenie nadzoru nad stosowaniem antybiotyków 
oraz opracowanie zaleceń terapeutycznych dotyczących antybiotykoterapii. 

KKZS uczestniczył w opracowaniu wytycznych stosowania antybiotykowej 
profilaktyki okołozabiegowej oraz zasad stosowania antybiotykoterapii i profilaktyki 
okołooperacyjnej42, określające Szpitalną politykę antybiotykową. W trakcie swoich 
posiedzeń43, członkowie KKZS analizowali poziom zużycia antybiotyków w Szpitalu. 

 [dowód: akta kontroli str. 509-542, 559-579] 

2.1.9. Sporządzanie i aktualizacja listy antybiotyków z podziałem na grupy 
dostępności, opracowanie szpitalnych rekomendacji antybiotykoterapii oraz 
monitorowanie stosowania antybiotyków i kontrola zużycia należało do Zespołu  
ds. antybiotykoterapii, w skład którego wchodzili członkowie ZKZS. Aktualizowanie 
oraz nadzór nad stosowaniem Receptariusza Szpitalnego należał do Zespołu 
Terapeutycznego, w skład którego wchodził Zespół ds. antybiotykoterapii. 

[dowód: akta kontroli str. 509-542, 543-588] 

2.1.10. Profilaktyka i terapia antybiotykowa zostały wpisane w zakres działań 
kontroli wewnętrznej, określony w Instrukcji Kontroli Zakażeń44, której wyniki były 

                                                      
41 Wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora ds. lecznictwa nr 8/11 z 1 kwietnia 2011 r. 
42 Wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora ds. lecznictwa nr 8/11 z 1 kwietnia 2011 r. 
43 Które odbyły się w lutym i grudniu 2016 r. oraz w marcu i lipcu 2017 r. 
44 Instrukcja Kontroli Zakażeń pn. „Kontrola wewnętrzna”, nr IKZ/11. 
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przedstawiane Dyrektorowi Szpitala. W trakcie kontroli przeprowadzonych przez 
członków ZKZS w maju 2016 r. oraz w maju 2017 r. sprawdzono m.in. zasadność 
stosowania antybiotykoterapii na próbie dokumentacji 430 pacjentów i nie 
stwierdzono w tym zakresie nieprawidłowości. 

Szkolenie dla lekarzy dotyczące zasad antybiotykoterapii zostało przeprowadzone 
w maju 2015 r.45 

[dowód: akta kontroli str. 458-478, 688] 

2.2. Realizacja świadczeń w zakresie badań mikrobiologicznych. 

2.2.1. Spośród 615 pacjentów, u których wykryto zakażenia szpitalne  
w latach 2015-2017 (I półrocze), badania mikrobiologiczne w celu ustalenia 
antybiotykogramu wykonano u 439, tj. 71,4%, z tego: 
− w 2015 r. badania mikrobiologiczne wykonano u 137 pacjentów, spośród  

175 u których wykryto zakażenia szpitalne (tj. u 78,3%), 
− w 2016 r. badania mikrobiologiczne wykonano u 198 spośród 298 pacjentów 

u których wykryto zakażenia szpitalne (tj. u 66,4%), 
− w pierwszym półroczu 2017 r. badania mikrobiologiczne wykonano  

u 104 spośród 142 pacjentów u których wykryto zakażenia szpitalne (tj. 73,2%). 

Wskaźnik liczby ww. badań mikrobiologicznych w przeliczeniu na jedno łóżko 
szpitalne46 wyniósł 12,4 w 2015 r., 12,9 w 2016 r. oraz 12,4 w 2017 r. (I półrocze). 

[dowód: akta kontroli str. 745-748] 

2.2.2. W okresie objętym kontrolą w Szpitalu najczęściej występowały zakażenia:  
− układu pokarmowego: 213 przypadków, w tym 57 w 2015 r., 98 w 2016 r.  

i 58 w I półroczu 2017 r., co stanowiło 32,0% wszystkich (666) przypadków 
zakażeń; 

− miejsca operowanego: 136 przypadków (odpowiednio w poszczególnych latach 
40, 75 i 21), tj. 20,4% wszystkich przypadków zakażeń; 

− zapalenia płuc: 85 (33, 28, 24), tj. 12,8% wszystkich przypadków zakażeń; 
− układu moczowego: 49 (16, 22 i 11), tj. 7,4% wszystkich przypadków zakażeń; 
− pozostałe zakażenia (jamy ustnej, skóry i tkanek miękkich czy dróg 

oddechowych, inne niż zapalenie płuc): 183 (46, 101, 36), tj. 27,5% wszystkich 
przypadków zakażeń. 

Najwięcej przypadków zakażeń stwierdzono na Oddziale Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii (146 przypadków, tj. 21,9% wszystkich 666 przypadków 
zakażeń), ponadto na Oddziale chirurgicznym ogólnym (135, tj. 20,3%) 
i pediatrycznym (108, tj. 16,2%). Ponadto, przypadki zakażeń wykryto na 
oddziałach: chorób wewnętrznych z pododdziałem chorób wewnętrznych (54), 
noworodków (51), gruźlicy i chorób płuc (31), ginekologiczno-położniczym (31), 
neurologicznym (30), chorób wewnętrznych (28), geriatrycznym (20), urologicznym 
(9), dermatologicznym (6) oraz chirurgii urazowo-ortopedycznej (5).  

[dowód: akta kontroli str. 646-654] 

 

                                                      
45Temat szkolenia brzmiał „Oznaczanie lekowrażliwości z użyciem rzeczywistych wartości MIC  
z wykorzystaniem mikrobiologicznego i farmakologicznego sytemu eksperckiego pozwalającego na przeliczenie 
dawki antybiotyku i kosztów leczenia”. Szkolenie przeprowadził Milan Niks, Słowacki Konsultant Krajowy  
w Dziedzinie Mikrobiologii. 
46 Wg wyliczenia: liczba wykonanych badań/łóżko obłożone. 
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2.2.3. Ogólna liczba zgonów pacjentów Szpitala w latach 2015-2017 wyniosła  
2 261, w tym 857 w 2015 r., 882 w 2016 r. oraz 522 w 2017 r (I półrocze), jednak 
zakażenia szpitalne nie były bezpośrednią przyczyną żadnego zgonu. 

[dowód: akta kontroli str. 648-651] 

2.2.4. W Szpitalu obowiązywały opracowane przez ZKZS procedury określające 
postępowanie oraz sposób prowadzenia dokumentacji w przypadku wystąpienia 
zakażeń szpitalnych: 

− Monitorowanie i rejestracja zakażeń szpitalnych oraz drobnoustrojów 
alarmowych” (nr procedury IKZ/1), 

− Definicja zakażeń szpitalnych obowiązujących w oddziałach Szpitala (IKZ/2), 
− Monitorowanie lekoodporności szczepów (IKZ/10), 
− Wytyczne stosowania antybiotykowej profilaktyki okołozabiegowej (PKZ/9).  

[dowód: akta kontroli str. 764-777, 782-786] 

2.2.5. Podmiot zewnętrzny wykonujący świadczenia w zakresie badań 
mikrobiologicznych (laboratorium mikrobiologiczne) przekazywał ZKZS na bieżąco 
informacje o liczbie pacjentów, u których zidentyfikowano wybrane organizmy, 
z uwzględnieniem liczby badanych pacjentów, szczegółowych danych osobowych 
pacjenta, sposobu pobrania materiału do badania oraz oddziału Szpitala, na którym 
przebywał pacjent, danych lekarza kierującego na badanie oraz wynik 
przeprowadzonego badania. 

Dane o wyhodowaniu bakterii w materiale diagnostycznym przekazywane były 
niezwłocznie po ich wyizolowaniu lub podejrzeniu wyhodowania patogenu. 

[dowód: akta kontroli str. 749-752, 799-808] 

2.2.6. Zgodnie z art. 11 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy o zwalczaniu zakażeń, ZKZS 
monitorował czynniki alarmowe i zakażenia szpitalne związane z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych, a wyniki tego działania przedstawiał w raportach o bieżącej 
sytuacji epidemiologicznej Szpitala.  

Roczne raporty za lata 2015 i 2016 zostały sporządzone zgodnie ze wzorem 
określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 
2011 r. w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych  
i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej 
szpitala47. Raport za 2016 r. został przekazany właściwemu państwowemu 
inspektorowi sanitarnemu (PIS) w dniu 3 lutego 2017 r., tj. w terminie określonym  
w §5 ust. 2 pkt 3 ww. rozporządzenia. Z kolei raport za 2015 rok został przekazany 
22 lutego 2016 r., jednak termin ten został ustalony przez PIS dla wszystkich 
podlegających mu podmiotów leczniczych i wynikał z prośby o przekazanie 
dodatkowych danych o zakażeniach. 

[dowód: akta kontroli str. 787-796, 824-825] 

2.2.7. Z informacji uzyskanych od podmiotu zewnętrznego wykonującego 
świadczenia w zakresie badań mikrobiologicznych wynika, że wyniki badań 
laboratoryjnych przekazywane były drogą elektroniczną do ZKZS na bieżąco po 
wykonaniu badań. 

[dowód: akta kontroli str. 749-752, 808] 

2.2.8. W przypadku uzyskania dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznego 
czynnika chorobotwórczego, laboratorium mikrobiologiczne dokonywało zgłoszenia 
                                                      
47 Dz. U. Nr 294, poz. 1741, zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów 
zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych”. 
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obecności czynnika na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy o zwalczaniu zakażeń do 
Sekcji Epidemiologicznej Powiatowej Stacji Sanitarnego-Epidemiologicznej48 
w Częstochowie. 

W latach 2016-2017 (I półrocze) laboratorium dokonało 74 zgłoszeń, z tego  
49 w 2016 r. oraz 25 w pierwszym półroczu 2017 r. 

 [dowód: akta kontroli str. 749-752, 799-803] 

2.2. Prowadzenie rejestru zakażeń szpitalnych. 

2.3.1. Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy o zwalczaniu zakażeń, w Szpitalu gromadzone 
były informacje o zakażeniach szpitalnych i czynnikach alarmowych 
oraz prowadzony był rejestr zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych. 

Zakażenia szpitalne były identyfikowane codziennie przez lekarza prowadzącego 
przy udziale pielęgniarek łącznikowych (tzw. metodą czynną) oraz przez pielęgniarki 
epidemiologiczne na podstawie otrzymanej dokumentacji (tzw. metodą bierną). 

[dowód: akta kontroli str. 764-776, 808] 

2.3.2. W Szpitalu opracowano i wdrożono instrukcje mające na celu rozpoznawanie 
zakażeń oraz przekazywanie danych na temat zakażeń do ZKZS: 

− Instrukcję IKZ/1: „Monitorowanie i rejestracja zakażeń szpitalnych oraz 
drobnoustrojów alarmowych”, zawierającą informacje m.in. o momencie  
i sposobie wypełniania Indywidualnych Kart Rejestracji Drobnoustroju 
Alarmowego49 oraz Indywidualnych Kart Rejestracji Zakażenia Szpitalnego50, 

− Instrukcję IKZ/2: „Definicje zakażeń szpitalnych obowiązujące w oddziałach 
Szpitala”, zawierającą definicje i kryteria rozpoznawania zakażeń m.in. układu 
moczowego, miejsca operowanego, zapalenia płuc, górnych i dolnych dróg 
oddechowych, łożyska naczyniowego i zakażeń przenoszonych drogą 
krwiopochodną. 

[dowód: akta kontroli str. 764-776] 

2.3.3. Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy o zwalczaniu zakażeń, rejestr zakażeń 
szpitalnych i czynników alarmowych, był prowadzony w sposób określony w §3  
ust. 1 rozporządzenia w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń 
szpitalnych i czynników alarmowych, tj. w formie indywidualnych kart rejestracji 
usystematyzowanych w porządku chronologicznym. Zgodnie z art. 14 ust. 6 
powołanej ustawy, ww. rejestr prowadzony był w systemie elektronicznym. 

Ww. karty zawierały wszystkie wymagane dane określone w art. 14 ust. 5 ustawy 
o zwalczaniu zakażeń. 

[dowód: akta kontroli str. 749-752, 756-758] 

2.3.4. W toku kontroli ustalono, że IKRZS były rzetelnie wypełniane przez 
pielęgniarki epidemiologiczne51. Karty zostały sporządzone przy pomocy 
stosowanego w Szpitalu systemu informatycznego AMMS52 zgodnie 
z obowiązującymi w Szpitalu procedurami IKZ-1 oraz IKZ-2 i zawierała m.in.: 

− dane pacjenta, rozpoznanie, okres pobytu pacjenta w szpitalu, 

                                                      
48 Zwanej dalej: PSSE. 
49 Zwane dalej: IKRDA. 
50Zwane dalej: IKRZS. 
51 Szczegółowym badaniem objęto IKRZS 60 pacjentów, u których w latach 2016-2017 wykryto zakażenia,  
z trzech oddziałów szpitalnych: Anestezjologii i intensywnej terapii (OIOM),  oddziału chorób wewnętrznych  
i oddziału chirurgii ogólnej (OCH). 
52 AMMS (Asseco Medical Management Solutions) – stosowany w Szpitalu system informatyczny firmy Asseco. 
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− informacje dotyczące wywiadu wstępnego, epikryzy i stosowanych leków, 
− dane dotyczące zakażenia, tj. objawy, przebieg, rozpoznanie, zastosowane 

leczenie, typ i postać kliniczna zakażenia, moment wykrycia, 
− wynik przeprowadzonych badań mikrobiologicznych. 

[dowód: akta kontroli str. 749-752, 756-758] 

2.3.5. Pielęgniarki epidemiologiczne codziennie otrzymywały informacje 
o pacjentach z objawami infekcji od pielęgniarek łącznikowych powołanych 
w każdym oddziale szpitalnym oraz dane z laboratorium mikrobiologicznego 
o wyizolowanych patogenach. Pielęgniarki epidemiologiczne korzystały również  
z danych zawartych w  systemie AMMS, w module „Zakażenia szpitalne”, 
umożliwiający monitorowanie procedur związanych z zakażeniami, np. wkłucia 
centralne, wkłucia obwodowe czy wentylacja mechaniczna. 

[dowód: akta kontroli str. 749-752, 808] 

2.3.6. W latach 2015-2017 (I półrocze), w Szpitalu hospitalizowano 46 834 
pacjentów, z tego 18 354 w 2015 r., 18 888 w 2016 r. oraz 9 592 w 2017 r. 
(I półrocze).  

Na podstawie badania dokumentacji Historii choroby 50 pacjentów53 stwierdzono,  
że w każdym przypadku przy przyjęciu pacjenta do Szpitala dokonywano oceny 
ryzyka wystąpienia zakażenia i dokumentowano powyższe wypełniając dokument 
pn. „Formularz oceny ryzyka zakażenia przy przyjęciu do Szpitala”, w którym 
podawano m.in.: 
− dane osobowe pacjenta, datę przyjęcia do Szpitala oraz rozpoznanie (główne 

i dodatkowe), 
− czynniki ryzyka zakażenia drobnoustrojem alarmowym w chwili przyjęcia  

do Szpitala, np. przeniesienie z innego Szpitala, lub pobyt w Szpitalu,  
Domu Pomocy Społecznej lub Hospicjum w ostatnich sześciu miesiącach, 
cukrzyca, otyłość, alkoholizm, 

− inne czynniki ryzyka zakażenia w chwili przyjęcia do Szpitala, np. zmiany  
na skórze, rany, tatuaże, zakażenie wirusem WZW typu B lub C. 

[dowód: akta kontroli str. 745-746, 749-752, 759-760] 

2.3.7. W latach 2015-2017 w Szpitalu wykryto 666 przypadków zakażeń u 615 
pacjentów, z tego 192 przypadki u 175 pacjentów w 2015 r., 324 przypadki u 298 
pacjentów w 2016 r. oraz 150 przypadków u 142 pacjentów  w 2017 r. (I półrocze)54. 
Liczba pacjentów z zakażeniem na koniec 2016 r., w porównaniu do roku 2015 
uległa zwiększeniu o 123 pacjentów, tj. o 70%, a liczba wykrytych zakażeń o 132,  
tj. o 68%. 

Zwiększenie liczby zakażeń w 2016 r. w porównaniu do 2015 r. Dyrektor Szpitala 
wyjaśnił uszczelnieniem procedury wykonywania zakażeń szpitalnych poprzez 
wprowadzenie rejestracji czynnej zakażeń oraz zwiększeniem świadomości 
personelu medycznego o konieczności identyfikacji i rejestracji zakażeń. 

[dowód: akta kontroli str. 654, 749-752, 808] 

2.4. Monitorowanie i raportowanie zakażeń szpitalnych. 

2.4.1. Współczynnik zachorowalności (tym samym chorobowości) rozumiany jako 
stosunek liczby wykrytych zakażeń do liczby hospitalizowanych pacjentów wyniósł 
1,0% w 2015 r. -, 1,7%w 2016 r. -  oraz 1,6% w 2017 r. (I półrocze). 

                                                      
53 Przyjętych do Szpitala w 2017 r.  
54 Dane te były zgodne z wykazem patogenów alarmowych zgłoszonych przez laboratorium mikrobiologiczne.  
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Najwyższą wartość współczynnik zachorowalności (70,9%) osiągnął na Oddziale 
Anestezjologii i intensywnej terapii, gdzie u 206 hospitalizowanych pacjentów  
liczba wykrytych zakażeń wyniosła 14655. Na Oddziale pediatrycznym wartość  
tego wskaźnika wyniosła 3,7%, na Oddziale chirurgicznym ogólnym 2,6%,  
a na pozostałych oddziałach nie przekroczyła 1,7%. 

[dowód: akta kontroli str. 656-657] 

2.4.2. Dane z monitorowania zakażeń pozwoliły ZKZS na ocenę skuteczności 
wdrożonych procedur zapobiegających szerzeniu się zakażeń szpitalnych. 
Pielęgniarki epidemiologiczne dokonywały analizy m.in. częstości występowania 
zakażeń szpitalnych (liczba zakażeń w porównaniu do liczby wypisanych) na 
podstawie danych uzyskiwanych od 2005 r. oraz tzw. gęstości zapadalności 
(tj. liczby zakażeń w porównaniu do czasu pobytu pacjenta). W wyniku 
przeprowadzonych analiz: 
− dokonując rejestracji zakażonych „metodą czynną” uszczelniono system 

wykrywania i rejestrowania zakażeń szpitalnych, co z kolei wpłynęło na wzrost 
liczby wykrywanych zakażeń; 

− zwiększono liczbę wykonywanych badań mikrobiologicznych56, co umożliwiło 
częstszą identyfikację patogenów odpowiedzialnych za zakażenia szpitalne. 
Powyższe umożliwiło wdrożenie izolacji oraz wprowadzenie antybiotykoterapii 
celowanej i w efekcie zmniejszenie zużycia antybiotyków; 

− wprowadzono procedurę wykonywania badań przesiewowych pacjentów57, 
umożliwiającą szybszą identyfikację zagrożenia, jakie niesie za sobą pacjent 
hospitalizowany w różnych jednostkach leczniczych lub poddawany 
długofalowej antybiotykoterapii; 

− w listopadzie 2015 r. dokonano weryfikacji i aktualizacji obowiązujących 
w Szpitalu procedur. Przystąpienie Szpitala w 2017 r. do procesu akredytacji 
przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, związane  
jest z koniecznością przeglądu i ewentualnej aktualizacji procedur, które 
zaplanowano na listopad i grudzień 2017 r. 

[dowód: akta kontroli str. 808-817] 

2.4.3. Zasady zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażeń poprzez 
unieszkodliwienie źródła infekcji i przerwania dróg przenoszenia zakażenia zostały 
sformułowane w obowiązującej w Szpitalu procedurze pn. „Zasady izolacji”, w której 
m.in. określono sposób izolacji zakażonych pacjentów, uwzględniający drogi 
przenoszenia zakażenia. 

W przypadku konieczności izolacji, pacjenci umieszczani byli w jednoosobowych 
salach z węzłem sanitarnym, a w przypadku wystąpienia tego samego czynnika 
etiologicznego zakażeni mogli być umieszczeni wspólnie. 

W trakcie oględzin przeprowadzonych w OIOM oraz OCH oględzin stwierdzono,  
że w obu Oddziałach Szpital dysponował wyodrębnionymi pomieszczeniami 
pozwalającymi na izolację zakażonych pacjentów. Na OIOM było to pomieszczenie 
Separatki, z kolei na OCH, były to dwie jednoosobowe sale (osobne w części 
męskiej i kobiecej), wykorzystywane jako Separatka w przypadku wykrycia 
zakażenia. 

[dowód: akta kontroli str. 778-781, 804-805] 

                                                      
55 W 2015 r. wykryto 49 zakażeń u 94 pacjentów, w 2016 r. 57 zakażeń u 73 pacjentów, w pierwszym półroczu 
2017 r. 40 zakażeń u 39 pacjentów. 
56 W 2015 r. wykonano 137 badań mikrobiologicznych, w 2016 r. 198 (tj. więcej o 69,2%) i w I półroczu 2017 r. 
104 badania. 
57 Procedura IKZ/13 pn. „Badania przesiewowe”. 
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2.4.4. Udział patogenów alarmowych w zakażeniach szpitalnych w latach 2015-2017 
(I półrocze) wyniósł 38,6%. W ogólnej liczbie stwierdzonych zakażeń szpitalnych 
(666), stwierdzono 257 zakażeń z patogenami alarmowymi, z tego: 

− w 2015 r. 73 przypadki z patogenami spośród 192 wszystkich zakażeń, 
tj. 38,0%, 

− w 2016 r. 112 przypadków z patogenami spośród 324 wszystkich zakażeń, 
tj. 34,6%, 

− w 2017 r. 72 przypadki z patogenami spośród 150 wszystkich zakażeń, 
tj. 48,0%. 

Oddziałami Szpitala, na których najczęściej występowały patogeny alarmowe  
w ww. okresie były: OIOM, OCH oraz Oddział Pediatryczny. 

 

Najczęściej występowały następujące patogeny alarmowe: 
− szczepy chorobotwórcze laseczki beztlenowej Clostridium difficile oraz 

wytwarzane przez nie toksyny A i B: 106 przypadków (głównie na OCH),  
tj. 41,2% wszystkich stwierdzonych patogenów, 

− rotawirusy: 88 przypadków (wszystkie na Oddziale Pediatrycznym), tj. 34,2%, 
− pałeczki Gram-ujemne Enterobacteriaceae spp., wytwarzające beta-laktamazy 

o spektrum substratowym (np. ESBL, AMPc, KPC) lub oporne na karbapenemy 
lub inne dwie grupy leków lub polimyksyny: 41 przypadków (głównie na OCH), 
tj. 16,0%. 

[dowód: akta kontroli str. 658-660, 661-673] 

2.4.5. Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o zwalczaniu zakażeń, w przypadku 
podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej wymienionych 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń 
podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu 
zakażenia lub choroby zakaźnej58, Szpital przekazywał do PSSE zgłoszenie 
w formie papierowej sporządzone na druku ZLK-1, w którym podawano dane 
pacjenta, rozpoznanie lub podejrzenie z kodem ICD-10 oraz dodatkowe informacje, 
np. informacje o szczepieniach czy pobycie pacjenta za granicą. 

W okresie objętym kontrolą Szpital przekazał do PSSE 1 332 zgłoszenia, z tego: 
415 w 2015 r., 553 w 2016 r. oraz 364 w 2017 r. (I półrocze), z których 90,9% 
(1 211)  dotyczyło Oddziału Pediatrycznego. Zgłoszenia dokonywane były w ciągu 
24 godzin od chwili powzięcia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia59. 

[dowód: akta kontroli str. 818-821] 

2.4.6. Liczba pacjentów, których operowano w Szpitalu w okresie objętym kontrolą 
wyniosła 10 864, z czego 4 297 w 2015 r., 4 291 w 2016 r.  oraz 2 276 w 2017 r. 
(I półrocze). Liczba operowanych pacjentów, którym profilaktycznie podano 
antybiotyk wyniosła 3 71060 i stanowiła 34,1%, z kolei liczba operowanych 
pacjentów, którym nie podano profilaktycznie antybiotyku wyniosła 7 15461 
i stanowiła 65,9%. 

 

                                                      
58 Dz. U. z 2013 r. poz. 848. 
59 Stwierdzono na dobranej w sposób losowy próbie 20 zgłoszeń, w tym 10 z 2016 r. oraz 10 z 2017 r. 
60 W tym 872 w 2015 r., 1 793 w 2016 r. oraz 1 045 w I półroczu 2017 r. 
61 W tym 3 425 w 2015 r., 2 498 w 2016 r. oraz 1 231 w I półroczu 2017 r. 
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Do zakażenia szpitalnego doszło u 136 tj. 1,2% operowanych pacjentów, w tym  
6262 (45,6%), którym nie podano profilaktycznie antybiotyku oraz 7463 (54,4%), 
którym antybiotyk podano.  

 [dowód: akta kontroli str. 655] 

Zgodnie z opracowaną w Szpitalu procedurą pn. „Wytyczne stosowania 
antybiotykowej profilaktyki okołozabiegowej” (PKZ/9), zastosowanie tej profilaktyki 
było zależne od oceny przez lekarza czystości mikrobiologicznej miejsca 
operowanego. Wskazaniem do stosowania profilaktyki było skategoryzowanie rany 
operacyjnej jako skażonej lub czystej. Rezygnację z profilaktyki można było 
rozważyć u pacjentów w trakcie antybiotykoterapii, jeżeli stosowany antybiotyk był 
aktywny wobec drobnoustrojów, które mogą powodować zakażenie miejsca 
operowanego. Zgodnie z ww. procedurą, u pacjentów, u których sklasyfikowano 
ranę jako skażoną należało pobrać materiał do badania bakteriologicznego oraz 
rozpocząć antybiotykoterapię. 

[dowód: akta kontroli str. 782-786] 

Szczegółowym badaniem objęto dokumentację 40 pacjentów Szpitala, których 
operowano w latach 2016-2017 na Oddziałach Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Urazowo-
Ortopedycznej oraz Oddziałach Urologicznym oraz Geriatrycznym i stwierdzono, że 
w 31 przypadkach (tj. 77,5%) antybiotyk został podany w czasie do 60 minut przed 
zabiegiem. W pozostałych dziewięciu przypadkach, lekarz operujący podjął decyzję 
o odstąpieniu od podania antybiotyku przed zabiegiem64. Ponadto, we wszystkich 
zbadanych przypadkach lekarz przeprowadzający zabieg wypełniał kwestionariusz 
pod nazwą „Okołooperacyjna karta kontrolna”, w którym dokumentowano działania 
podejmowane względem pacjenta przed znieczuleniem pacjenta, przed nacięciem 
oraz przed opuszczeniem bloku operacyjnego. Jedną z wypełnianych pozycji 
kwestionariusza była rubryka dotycząca zastosowania i udokumentowania 
okołooperacyjnej profilaktyki antybiotykowej do 60 minut przed zabiegiem.  

[dowód: akta kontroli str. 749-752, 761] 

2.4.7. W Szpitalu nie został powołany tzw. „sepsis team”65. W przypadku 
podejrzenia sepsy na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym66, lekarz dyżurny zlecał 
wykonanie w trybie pilnym badań laboratoryjnych, zalecał antybiotykoterapię 
empiryczną oraz decydował o wprowadzeniu izolacji stosownej do zagrożenia, 
postępując zgodnie z rekomendacjami Narodowego Programu Ochrony 
Antybiotyków pn. „Postępowanie z pacjentem z podejrzeniem ciężkiego zakażenia  
w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym”. Zgodnie z zasadami określonymi ww. 
dokumencie w Szpitalu podawano antybiotyki i wykonywano badanie posiewu krwi.  

Spośród ośmiu przypadków wstrząsu septycznego stwierdzonego w latach  
2016-2017, cztery rozpoznano na SOR i cztery przypadki na OCH. Spośród  
ww. ośmiu pacjentów, u których stwierdzono wstrząs septyczny, czterech zmarło  
w trakcie pobytu w Szpitalu, dwóch przeniesiono na inny Oddział Szpitala i dwóch 
skierowano do dalszego leczenia w innym szpitalu. 

 

                                                      
62 W tym 14 w 2015 r., 38 w 2016 r. oraz 10 w I półroczu 2017 r. 
63 W tym 26 w 2015 r., 37 w 2016 r. oraz 11 w I półroczu 2017 r. 
64 Dokumentacja nie zawierała przyczyn odstąpienia od podania antybiotyku przed zabiegiem. 
65 Zespół szybkiego reagowania w przypadku podejrzenia sepsy. 
66 Zwanym dalej: SOR. 
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W sporządzanych raportach i sprawozdaniach Szpital nie prezentował informacji  
nt. sepsy, ponieważ – jak wyjaśnił Dyrektor Szpitala – żaden z obowiązujących 
druków sprawozdawczych nie wymagał podania takich danych. 

[dowód: akta kontroli str. 809-810, 826-827] 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

Szpital nie realizował obowiązku określonego w art. 15 ust. 2 pkt 4 ustawy 
o zwalczaniu zakażeń, zgodnie z którym do zadań ZKZS należy konsultowanie osób 
podejrzanych o zakażenie lub chorobę zakaźną oraz tych, u których rozpoznano 
zakażenie lub chorobę zakaźną. 

Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że występujące w badanym okresie zakażenia i choroby 
zakaźne nie wykraczały poza standardowy sposób postępowania diagnostyczno-
leczniczego, w związku z czym nie było konieczności wykorzystania wiedzy 
interdyscyplinarnej, a „konsultacje ZKZS byłyby wyłącznie obowiązkiem formalnym, 
nie wnosząc tym samym zmian w postępowaniu kliniczno-terapeutycznym”. 

[dowód: akta kontroli str. 808] 

NIK zwraca uwagę, iż powołany przepis ustawy o zwalczaniu zakażeń nie 
przewiduje odstępstw od obowiązku wykonywania przez ZKZS konsultacji osób 
podejrzanych o zakażenie lub chorobę zakaźną oraz tych, u których rozpoznano 
zakażenie lub chorobę zakaźną. 

 
 

W Szpitalu prowadzono działania dotyczące zapobiegania i zwalczania zakażeń 
szpitalnych: opracowano procedury organizacji wykonywania zadań w tym zakresie, 
w tym szczegółowe zasady wykorzystywania w terapii zakażeń antybiotyków. 
Przeprowadzano kontrole stanu sanitarnego i wewnętrznej ordynacji antybiotykowej, 
a także szkolenia personelu z profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych. 
Analizowano bieżący stan zagrożenia zakażeniami szpitalnymi i skuteczność 
podejmowanych działań oraz wdrażano zmiany w organizacji pracy i postępowaniu 
z  chorymi, mające na celu ograniczenie występowania takich zakażeń oraz ich 
skuteczne leczenie. Ponadto prowadzono rejestr zakażeń szpitalnych i czynników 
alarmowych oraz informowano PSSE o podejrzeniu lub stwierdzeniu występowania 
takich czynników.  

Stwierdzona nieprawidłowość dotyczyła nierealizowania obowiązku konsultowania 
przez ZKZS osób podejrzanych o zakażenie lub chorobę zakaźną oraz tych, 
u których rozpoznano zakażenie lub chorobę zakaźną. 

 

3. Realizacja zaleceń i wniosków pokontrolnych państwowej inspekcji 
sanitarnej 

3.1. W okresie objętym kontrolą Inspektor Sanitarny przeprowadził w Szpitalu  
37 kontroli w obszarze działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób 
zakaźnych67. W 34 przypadkach nie zostały wydane zalecenia lub wnioski 
pokontrolne, natomiast w trakcie trzech kontroli Inspektor Sanitarny stwierdził 
nieprawidłowości i wydał cztery decyzje oraz doraźne zalecenia: 

                                                      
67 28 kontroli w 2016 r. oraz 9 kontroli w 2017 r. (ostatnia w dniu 16 sierpnia). W tym samym okresie Szpital nie 
był kontrolowany przez wojewódzką stację sanitarno-epidemiologiczną. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 



 

21 

− w trakcie kontroli przeprowadzonej 11 marca 2016 r. stwierdzono 
ponadnormatywne ilości bakterii Legionella (co szczegółowo opisano w punkcie 
1.17 niniejszego wystąpienia pokontrolnego). Inspektor Sanitarny wydał dwie 
decyzje: zakazującą korzystania z ciepłej wody oraz decyzję zarządzającą 
doprowadzenie ciepłej wody pod względem bakteriologicznym do składu 
zgodnego z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie jakości wody.  
Obie decyzje zostały przez Szpital zrealizowane, co zostało sprawdzone 
i potwierdzone przez Inspektora Sanitarnego czterokrotnie, w trakcie kontroli 
przeprowadzonych 25 marca, 6 i 25 maja oraz 30 września 2016 r.; 

− w wyniku kontroli przeprowadzonej 11 kwietnia 2016 r. Inspektor Sanitarny 
wydał decyzję, w której zarządził doprowadzić do właściwego stanu sanitarno-
higienicznego ścian i sufitów w czterech pomieszczeniach Szpitala (dwóch 
szatniach i dwóch pomieszczeniach socjalnych). W trakcie przeprowadzonej 
w 2017 r. kontroli sprawdzającej realizację tych zaleceń Inspektor Sanitarny 
stwierdził, że pomieszczenia socjalne zostały doprowadzone do wymaganego 
stanu, z kolei termin realizacji zaleceń dotyczących dwóch ww. szatni, został 
wyznaczony na 31 grudnia 2017 r.; 

− w wyniku kontroli przeprowadzonej 21 listopada 2016 r. Inspektor Sanitarny 
wydał zalecenia dotyczące usunięcia uchybień dotyczących prowadzenia 
w rejestrze zapisów w zakresie oceny dostarczanych posiłków w soboty 
i niedziele. Zalecenia te zostały przez Szpital zrealizowane, co zostało 
potwierdzone w trakcie kontroli sprawdzającej przeprowadzonej przez 
Inspektora Sanitarnego w dniu 4 stycznia 2017 r., w wyniku której została 
wydana decyzja o umorzeniu wszczętego postępowania. 

[dowód: akta kontroli str. 129-167, 244-248, 254-419] 

3.2. W okresie objętym kontrolą w Szpitalu nie wystąpiły ogniska epidemiologiczne 
i tym samym nie było przypadków, aby państwowy Inspektor Sanitarny podjął 
decyzję o czasowym zamknięciu któregoś z oddziałów Szpitala.  

W jednym przypadku, pracownicy Szpitala (Dyrektor ds. lecznictwa, dwie 
pielęgniarki epidemiologiczne i pielęgniarka oddziałowa) analizowali przypadek 
potencjalnego wystąpienia ogniska epidemiologicznego, jednak podjęli decyzję,  
że dany przypadek nie spełnia kryteriów ogniska epidemicznego. Podejmowane 
działania oraz zastosowana kuracja zostały szczegółowo opisane w dokumencie 
pod nazwą „Przypadek epidemiczny. Dokumentacja przebiegu zdarzenia”. 

 [dowód: akta kontroli str. 249-253] 
 

 Wnioski i zalecenia PPIS były w kontrolowanym okresie  realizowane przez Szpital 
na bieżąco.  
 
4. Koszty leczenia zakażeń szpitalnych i funkcjonowania systemu 
przeciwdziałania zakażeniom szpitalnym 

4.1. Szacunkowe koszty poniesione przez Szpital w związku z przedłużeniem 
hospitalizacji z powodu zakażeń szpitalnych wyniosły: 870,1 tys. zł w 2015 r. oraz 
1 602,2 tys. zł w 2016 r. (wzrost o kwotę 732,1 tys. zł, tj. o 84,1%). Liczba pacjentów 
hospitalizowanych w roku 2015 wyniosła 18 354 osób, w 2016 – 18 888 osób 
natomiast, w I półroczu 2017 - 13 743 osób. Wartość wykonanych świadczeń 
w ramach ww. umów (koszty świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych) wyniosła odpowiednio: 60 612,6 tys. zł tys. zł, 66 155,8 tys. zł   
i 33 716,1 tys. zł. Średni kosztu „osobodnia” w Oddziałach, wyniósł 381,69 zł 
w 2015 r. i 396,06 zł w 2016 r. 

Ocena cząstkowa 
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W porównywanych latach wzrósł średni czas pobytu pacjentów w Szpitalu: z 8,5  
do 8,6 dni pacjentów bez zakażeń oraz z 21,6 do 22,2 dni pacjentów, u których  
w trakcie pobytu wykryto zakażenie. W efekcie powyższego, wydłużył się średni 
czas pobytu pacjenta zakażonego w Szpitalu z 13,0 dni w 2015 r. do 13,6 w 2016 r. 

W 2017 r. (I półrocze) szacunkowe koszty poniesione przez Szpital w związku 
z przedłużeniem hospitalizacji z powodu zakażeń szpitalnych wyniosły 521,3 tys. zł. 
Średni czas pobytu pacjentów w Szpitalu wyniósł 8,6 dni pacjentów bez zakażeń 
oraz 17,8 dni pacjentów, u których w trakcie pobytu wykryto zakażenie. 

[dowód: akta kontroli str. 624-635] 

Zdaniem Dyrektora Szpitala, wpływ na zwiększenie kosztów w 2016 r. miał wzrost 
kosztów antybiotykoterapii o 72% w porównaniu z 2015 r., podczas gdy „coraz 
częściej czynnikiem etiologicznym zakażeń są patogeny oporne wymagające 
zastosowania droższych antybiotyków”. 

Ponadto, Dyrektor wyjaśnił: „Kosztów samego leczenia nie da się zmniejszyć. 
Muszą być dostosowane do rodzaju zakażenia, ciężkości stanu klinicznego, wieku 
pacjenta, choroby podstawowej itd. Szpital stawia na działania profilaktyczne. 
Jednym z nich jest ograniczenie zakupu antybiotyków oryginalnych na rzecz równie 
skutecznych leków generycznych. ZKZS analizuje zużycie antybiotyków i udział 
antybiotykoterapii w kosztach leczenia. Ponadto ww. zespół kontroluje zasadność 
zastosowanych leków poprzez analizy losowo wybranych kart pacjentów i w oparciu 
o te działania weryfikowana jest lista antybiotyków. Ww. zadania prowadzą do 
racjonalizacji kosztów związanych z antybiotykoterapią, co w rezultacie doprowadza 
do oszczędności w wydatkach na leczenie zakażeń”. 

 [dowód: akta kontroli str. 624-635, 687] 

4.2. W latach 2015-2017 (I półrocze) Szpital poniósł koszty związane 
z funkcjonowaniem systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych 
w wysokości 23 315,1 tys. zł, z tego 8 762,3 tys. zł w 2015 r., 9 565,7 tys. zł  
w 2016 r. oraz 4 987,1 tys. zł w 2017 r. (I półrocze). 

4.3. Udział kosztów związanych z utrzymaniem standardów zapobiegania 
zakażeniom szpitalnym w kosztach Szpitala utrzymywał się na zbliżonym poziomie 
i wyniósł 11,5% w 2015 r. oraz 11,7% w 2016 r. i  w 2017 r. (I półrocze).68 

Udział kosztów związanych z utrzymaniem standardów zapobiegania zakażeniom 
szpitalnym w przychodach z tytułu wykonania świadczeń finansowanych ze środków 
publicznych stanowił 13,5% w 2015 r., 13,9% w 2016 r. oraz 17,6% w 2017 r. 
(I półrocze).69 

[dowód: akta kontroli str. 636-639] 

4.4. W latach 2015-2017 (I półrocze), poniesiono koszty na badania 
mikrobiologiczne w łącznej kwocie 722,4 tys. zł, w tym 279 tys. zł w 2015 r.,  
289,3 tys. zł w 2016 r. oraz 154,1 tys. zł w 2017 r. (I półrocze). 

[dowód: akta kontroli str. 62-84, 636-637, 640-645] 

                                                      
68 Wyliczone jako stosunek kosztów związanych z utrzymaniem standardów zapobiegania zakażeniom 
szpitalnym w kosztach Szpitala ogółem: w 2015 r. 8 762,3 / 76 464,9 (kwoty podane w tys. zł), w 2016 r. 9 565,7 
/ 81 879,4 oraz w pierwszym półroczu 2017 r. 4 987,1 / 42 595,6.  
69 Wyliczone jako stosunek kosztów związanych z utrzymaniem standardów zapobiegania zakażeniom 
szpitalnym w przychodach z tytułu wykonania świadczeń finansowanych ze środków publicznych: w 2015 r. 
8 762,3 / 64 808,6 (kwoty podane w tys. zł), w 2016 r. 9 565,7 / 68 721,5 oraz w pierwszym półroczu 2017 r. 
4 987,1 / 28 414,7. 
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4.5. Udział ww. kosztów badań mikrobiologicznych w kosztach realizowanych 
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wynosił 3,2% 
w 2015 r.  3,0% w 2016 r. oraz 3,1% w 2017 r.( I półrocze). 

[dowód: akta kontroli str. 636-639] 

4.6. W Szpitalu analizowano koszty funkcjonowania systemu zakażeń szpitalnych. 
Analizy prowadzone były w czasie spotkań KKZS70, w trakcie których m.in. ustalano 
koszty zapewniające realizację planu działania z zakresu zapobiegania zakażeniom 
oraz dyskutowano nad składanymi przez ZKZS wnioskami, np. o zwiększenie 
wydatków na higienę rąk i zwiększenie ilości stanowisk do dezynfekcji rąk. 

Ponadto, w Szpitalu analizowano koszty dotyczące antybiotykoterapii i ich 
procentowy udział w kosztach leczenia przy pomocy systemu AMMS, w którym 
wprowadzono obowiązkowe uzasadnienie stosowanej antybiotykoterapii, 
z uwzględnieniem terapii empirycznej, celowanej i profilaktycznej. 

[dowód: akta kontroli str. 509-542] 

4.7. W okresie objętym kontrolą było prowadzone jedno postępowanie sądowe 
przeciw Szpitalowi z tytułu zakażeń szpitalnych, które do dnia zakończenia niniejszej 
kontroli nie zostało zakończone. Szpital nie poniósł z tego tytułu żadnych kosztów. 

 [dowód: akta kontroli str. 509-542, 687-688] 

 
 

W Szpitalu prowadzono ewidencję kosztów umożliwiającą wyodrębnienie kwot 
związanych z zakażeniami szpitalnymi. Analiza kosztów ponoszonych na 
funkcjonowanie systemu zakażeń szpitalnych prowadzona była przez KKZS na 
podstawie danych gromadzonych i przedstawianych przez ZKZS oraz danych 
liczbowych zgromadzonych w funkcjonującym w Szpitalu systemie informatycznym. 

 

IV. Wnioski 

 

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli71, wnosi o:  

1. Zapewnienie wymaganej liczby pielęgniarek epidemiologicznych 
w składzie ZKZS, tj. nie mniejszej niż jedna na 200 łóżek szpitalnych. 

2. Podjęcie działań mających na celu zapewnienie na stanowisku 
przewodniczącego ZKZS osoby posiadającej uprawnienia do pełnienia 
tej funkcji. 

3. Zapewnienie realizacji obowiązku konsultowania przez ZKZS osób 
podejrzanych o zakażenie lub chorobę zakaźną oraz tych, u których 
rozpoznano zakażenie lub chorobę zakaźną. 

 

 

                                                      
70 Które odbyły się 16 lutego i 28 grudnia 2016 r. oraz 21 marca i 27 lipca 2017 r. 
71 Dz. U. z 2017 r., poz. 524, zwana dalej „ustawą o NIK”. 
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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 Katowicach. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK, proszę o poinformowanie Najwyższej Izby 
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. 

 

Katowice, dnia 5 grudnia 2017 r. 

 
 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler nadzorujący 
 

Katarzyna Kozieł 
Gł. specjalista kontroli państwowej 

 
 

……………………… 
 
 
 

Prawo zgłoszenia 
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wykonania wniosków 


