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Wystąpienie pokontrolne 

 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie przeprowadziła – na podstawie art. 2 

ust. 2 ustawy z 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2007 r. Nr 231, 

poz. 1701 ze zm.) – kontrolę Szpitala Powiatowego w Chrzanowie (Szpitala) w zakresie 

przestrzegania praw pacjenta w lecznictwie psychiatrycznym w latach 2009 – 2011 

(I półrocze). 

Niniejsze wystąpienie Delegatura przesyła – stosownie do art. 60 ustawy o NIK – 

w związku z wynikami kontroli, przedstawionymi w protokole podpisanym przez Panią 

Dyrektor 13 września 2011 r. i omówionymi na naradzie pokontrolnej w dniu 20 września br. 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

przestrzeganie praw pacjenta w oddziale psychiatrycznym Szpitala Powiatowego 

w Chrzanowie. Stwierdzone nieprawidłowości w szczególności dotyczyły stosowania 

przymusu bezpośredniego. 
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PowyŜszą ocenę uzasadniają następujące ustalenia i oceny szczegółowe: 

1. NIK pozytywnie ocenia zgodność organizacji Szpitala z rejestrem, statutem 

i regulaminem, mimo stwierdzonych uchybień związanych z nieuwzględnieniem 

w dokumentach określających strukturę i zakres działania Szpitala, działającej 

w Szpitalu Izby Przyjęć Oddziału Psychiatrycznego (Oddziału). Izba nie została 

wykazana ani w statucie, regulaminie organizacyjnym ani w rejestrze zakładów opieki 

zdrowotnej, co skutkuje brakiem spójności pomiędzy stanem faktycznym a zapisami 

w dokumentach organizacyjnych Szpitala. Szpital, działający od 29 grudnia 1998 r., 

został wpisany pod nr 12-00567 w Księdze Rejestrowej prowadzonej przez 

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej (WP.I.9611-

211-11). W strukturze organizacyjnej Szpitala wyodrębniono m.in. Oddział 

Psychiatryczny (poz. 85 – leczenie stacjonarne w zakresie psychiatrii) działający od 

1 stycznia 2006 r.  

2. NIK nie wnosi uwag do stanu technicznego obiektu zajętego przez oddział 

psychiatryczny (pawilon H - parter) oraz do częstotliwości przeprowadzania 

stosownych przeglądów, natomiast wskazuje na uchybienia w sposobie ich 

dokumentowania, tj. braku kompletu zapisów w „KsiąŜce kontroli obiektu 

budowlanego” (m.in. nie odnotowano ostatniego, przeprowadzonego w dniu 

10 czerwca 2008 r., pięcioletniego przeglądu technicznego). 

W trakcie oględzin Oddziału stwierdzono brak środków higienicznych (mydło, papier 

toaletowy, ręczniki jednorazowe) w sanitariatach, a zdaniem NIK, wyjaśnienia 

pełniącej obowiązki ordynatora Aldony Świętojańskiej – Leśniańskiej, Ŝe są to 

zuŜywające się środki czystości, a pacjenci mają moŜliwość zgłoszenia się do konsoli 

pielęgniarskiej i otrzymania ligniny bądź płynu myjącego, naleŜy uznać za 

niewystarczające. 

3. Poziom wyŜywienia pacjentów nie budzi uwag NIK. Posiłki, przygotowywane były 

przez firmę zewnętrzną, a średnia dzienna stawka Ŝywieniowa przypadająca na 

jednego pacjenta wynosiła 11,40 zł. Posiłki, spoŜywane w świetlicy, były wydawane 

w godzinach ustalonych w regulaminie i odpowiadały jadłospisom (z uwzględnieniem 

diet). WyposaŜenie kuchenki oddziałowej oraz  stan i sprawność znajdujących się 

w niej urządzeń nie budził uwag. 
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4. NIK nie wnosi uwag co do dostępności do świadczeń zdrowotnych i wykorzystania 

bazy szpitalnej w badanym okresie. W Szpitalu prowadzono ogólny rejestr pacjentów 

ale przyjęcia do Oddziału psychiatrycznego odbywały się na bieŜąco. W tym czasie 

Szpital świadczył psychiatryczne usługi zdrowotne ponad limit określony w umowach 

z Oddziałem NFZ. W 2009 r. Szpital nie otrzymał zapłaty za cały przekroczony 

kontrakt w wysokości 47.622 zł a w 2010 r. nie otrzymał zapłaty w wysokości 

6.018 zł (za część przekroczonego kontraktu na kwotę 19.722 zł). Na naradzie 

pokontrolnej  Szpital poinformował, Ŝe na początku kaŜdego roku zwracał się do 

MOW NFZ z wnioskiem o sfinansowanie nadwykonań w odniesieniu do zawartej 

umowy. Dwa wnioski (za 2009 i I półrocze 2011r)  zostały rozpatrzone przez NFZ 

negatywnie ze względu na brak wolnych środków finansowych. W dniu 22 lutego 

2011 r. Szpital otrzymał stosowną ugodę, w ramach której NFZ częściowo 

(w wysokości 13.704 zł ) sfinansował nadwykonanie  umowy  z 2010 r. 

5. W wyniku szczegółowej analizy losowej próby 24 przypadków wśród pacjentów 

przyjętych w trybie art. 23, 24, 28 i 29 uoozp1, w okresie objętym kontrolą, nie 

stwierdzono naruszeń praw pacjenta przy przymusowym przyjmowaniu pacjentów do 

Szpitala. We wszystkich przypadkach, za wyjątkiem przyjęć w trybie art. 29 (tzw. tryb 

wnioskowy), lekarz odnotowywał fakt wyjaśnienia choremu psychicznie przyczyny 

przyjęcia do szpitala bez zgody i poinformowania go o jego prawach poprzez 

zakreślenie odpowiednich kwadratów w formularzu pn. „Załącznik do historii 

choroby”. Uwagi NIK budzi natomiast przyjęta praktyka potwierdzania 

poinformowania pacjenta o jego prawach i przyczynach przyjęcia do szpitala bez jego 

zgody wyłącznie poprzez zakreślenie właściwego kwadratu w „Załączniku do historii 

choroby”, a przy przyjęciach w trybie art, 29 (na wniosek sądu) pomijanie tego kroku 

i poprzestawanie na domniemaniu poinformowania pacjenta o jego prawach w trakcie 

postępowania sądowego. Ograniczenie się do takich zapisów nie stanowiło 

wystarczającego udokumentowania faktu rzetelnego poinformowania pacjenta o jego 

prawach, powodach przyjęcia do szpitala oraz planie leczenia. 

6. NIK nie wnosi uwag co do informowania sądu o przyjęciu pacjenta do oddziału bez 

jego zgody. Nie stwierdzono przypadku niezakceptowania przez sąd decyzji lekarza 

                                                 

1 ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, uoozp – ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 
psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 ze zm.) 
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o przyjęciu pacjenta do szpitala bez jego zgody. RównieŜ NIK nie wnosi zastrzeŜeń co 

do przyjętej procedury informowania dyrektora Szpitala i zatwierdzania przez 

ordynatora decyzji lekarza o przymusowym przyjęciu do szpitala, które to czynności 

realizowano w terminie 48 godzin od momentu przyjęcia pacjenta bez jego zgody, za 

wyjątkiem 2 przypadków gdy ten termin nie został dotrzymany (przyjęcie pacjentów 

w czasie weekendu). Przyjęcia te zostały zatwierdzone przez ordynatora 

w poniedziałek, niezwłocznie po jego przyjściu do pracy.  

7. NIK negatywnie ocenia wykonywanie przez Szpital przepisów rozporządzenia 

w sprawie sposobu stosowania przymusu bezpośredniego2. Z dokumentacji 

medycznej, w tym z tzw. kart stosowania przymusu bezpośredniego wynika, Ŝe we 

wszystkich zbadanych 8 przypadkach zastosowania unieruchomienia zastosowano 

przymus bezpośredni od razu na 24 godziny, co potwierdzają zapisy w stosownej 

rubryce na pierwszej stronie karty zastosowania przymusu bezpośredniego. 

W szczególności w karcie zastosowania przymusu bezpośredniego nie dokonywano 

wpisów określających datę, godzinę i powód przedłuŜenia zastosowania przymusu 

bezpośredniego na kolejne 6 godzin, poprzestając na postawieniu imiennej pieczątki 

i parafki lekarza w poprzek - na zapisach o stanie fizjologicznym pacjenta (druga 

strona załącznika). Na ww. wpisy, w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie 

przymusu, została przewidziana oddzielna kolumna, w której naleŜało odnotować 

datę, godzinę i podpis osoby przedłuŜającej zastosowanie przymusu bezpośredniego. 

Zdaniem NIK, przedłuŜanie decyzji o stosowaniu przymusu bezpośredniego bez 

podania i odnotowania w dokumentacji medycznej pacjenta informacji 

o kaŜdorazowych powodach przedłuŜenia tej decyzji i adnotacji o poprzedzeniu tego 

przedłuŜenia osobistym badaniem pacjenta przez lekarza, stanowiło naruszenie praw 

pacjenta. Ponadto w trakcie kontroli stwierdzono, Ŝe w kaŜdym z przeanalizowanych 

przypadków przekroczono czas 4 godzin wymaganych do chwilowego uwolnienia 

(kod 11 w Karcie przymusu bezpośredniego), a czas ciągłego unieruchomienia wahał 

się od 8 do nawet 92 godzin, co potwierdzały zapisy stanu fizycznego pacjenta 

dokonywane w karcie stosowania przymusu bezpośredniego co 15 minut. Ponadto 

w 2 przypadkach na 8, z zapisów dokumentacji wynika, Ŝe pacjentowi nie podano 

posiłku (kod 8 i 9), mimo Ŝe czas zastosowania wobec niego przymusu 

                                                 

2 rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 sierpnia 1995 r. w sprawie sposobu stosowania 
przymusu bezpośredniego (Dz.U. z 1995 r., Nr 103, poz. 514) 
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bezpośredniego wynosił odpowiednio 53 godziny i 72 godziny, w przypadku 

pozostałych 6 pacjentów odnotowano tylko kilkakrotne podanie posiłku (od 1 do 7 

razy, w jednym przypadku 28 razy w ciągu 120-godzinnego zastosowania przymusu 

bezpośredniego). 

Stwierdzone nieprawidłowości wskazywały na naruszenie przepisów rozporządzenia 

Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie sposobu stosowania przymusu 

bezpośredniego2, a mianowicie: 

− § 9 ust. 2, który stanowi, Ŝe lekarz zaleca zastosowanie przymusu 

bezpośredniego w formie unieruchomienia lub izolacji na czas nie dłuŜszy niŜ 

4 godziny. W razie potrzeby lekarz, po osobistym badaniu pacjenta moŜe 

przedłuŜyć unieruchomienie na następne okresy 6-godzinne  

− § 12, który stanowi, Ŝe zlecenie zastosowania lub przedłuŜenia przymusu 

bezpośredniego lekarz odnotowuje takŜe w dokumentacji medycznej osoby, 

opisując przyczyny i okoliczności zastosowania przymusu, jego rodzaj i czas 

trwania, 

− § 14 ust. 1 pkt. 2, który stanowi, Ŝe pielęgniarka dyŜurna w trakcie co 

piętnastominutowej kontroli stanu fizycznego osoby zapewnia krótkotrwałe 

uwolnienie pacjenta od unieruchomienia w celu zmiany jego pozycji bądź 

zaspokojenia potrzeb fizjologicznych i higienicznych, nie rzadziej niŜ co 

4 godziny. 

8. Zdaniem NIK w Oddziale nie zapewniono w wystarczający sposób moŜliwości 

stosowania przymusu bezpośredniego zgodnie z przyjętymi w Szpitalu standardami 

oraz z rozporządzeniem w sprawie sposobu stosowania przymusu bezpośredniego. Do 

zastosowania przymusu bezpośredniego przeszkolono wyłącznie pielęgniarki (14 z 16 

zatrudnionych), natomiast liczba osób niezbędnych jednocześnie do zastosowania 

unieruchomienia (standard nr 21/PP) wynosiła 5. Z analizy obecności osób na 

dyŜurach w styczniu br. wynika, Ŝe co najmniej w 8 dniach na dyŜurach w Oddziale 

nie było równocześnie 5 osób przeszkolonych do stosowania przymusu 

bezpośredniego.  

Ponadto NIK zwraca uwagę, Ŝe dwie pielęgniarki prowadzące szkolenia wewnętrzne 

w zakresie stosowania przymusu bezpośredniego (posiadające specjalizację 

psychiatryczną) poza prowadzeniem ww. zajęć nie uczestniczyły w innych corocznych 

szkoleniach dotyczących stosowani przymusu bezpośredniego. W zakresach czynności 
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Ŝadnego z pracowników Oddziału Psychiatrycznego (Oddziału) nie zamieszczono 

zapisu dotyczącego uprawnień lub zlecenia wykonywania czynności związanych 

z zastosowaniem przymusu bezpośredniego, a listę osób uprawnionych 

(przeszkolonych) do stosowania przymusu bezpośredniego, obejmującą 14 osób 

(wyłącznie pielęgniarki), sporządzono na potrzeby niniejszej kontroli. Lista ta 

obejmowała tylko pielęgniarki, natomiast salowi nie zostali przeszkoleni w zakresie 

stosowania przymusu bezpośredniego. Jednocześnie naleŜy zauwaŜyć, Ŝe 

ustawodawca nie określił wymogów w sprawie realizacji takich szkoleń i sporządzania 

listy pracowników uprawnionych do stosowania przymusu bezpośredniego, fakt ten 

podkreśliła w wyjaśnieniach p.o. ordynatora Oddziału Aldona Świętojańska – 

Leśniańska. 

9. Zdaniem NIK, procedury kontroli wewnętrznej i zewnętrznej okazały się 

niewystarczające gdyŜ Ŝadna z kontroli dotyczących prowadzenia dokumentacji 

medycznej nie wykazała nieprawidłowości, o których mowa powyŜej. NIK zwraca 

uwagę, Ŝe Oddział był kontrolowany zarówno w ramach posiadanego Systemu 

Zarządzania Jakością jak i przez sąd opiekuńczy i w obu przypadkach nie wniesiono 

uwag do prowadzenia dokumentacji medycznej. 

10. Zapewnienie prawa pacjentów do rekreacji było niewystarczające, bowiem mimo 

zapisania w Regulaminie Oddziału moŜliwości rekreacji równieŜ w godzinach 

popołudniowych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, nie zatrudniano w tym czasie 

osoby mogącej realizować te zadania (np. terapeuty zajęciowego). Wyjaśnienia 

pełniącej obowiązki ordynatora Aldony Świętojańskiej - Leśniańskiej, Ŝe w tym czasie 

zajęcia rekreacyjne z pacjentami mogą prowadzić pielęgniarki pełniące dyŜur 

w Oddziale, NIK uznaje za mało realne w sytuacji gdy obsada dyŜurowa w Oddziale 

wynosiła na ogół 4 osoby (lekarz, salowy, 2 pielęgniarki) a np. procedura 

zastosowania przymusu bezpośredniego wymagała obecności 5 osób i odnotowywania 

stanu pacjenta co 15 minut. 

11. NIK pozytywnie ocenia realizację procedur związanych z depozytami oraz ewidencją 

skarg i wniosków, mimo stwierdzonych uchybień polegających na braku spójności 

w wewnętrznych uregulowaniach w zakresie ww. procedur. W Szpitalu prowadzone 

były stosowne rejestry ogólne, tj. KsiąŜka skarg oraz Księga depozytów i dodatkowo 

tzw. „zeszyty” w Oddziale natomiast nie zostało ustalone w jakim zakresie zapisy 

w tych dokumentacjach powinny się pokrywać lub uzupełniać. 
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12. NIK nie wnosi uwag co do zaspokajania potrzeb pacjentów w zakresie dostępu do 

świadczeń medycznych innych niŜ psychiatryczne oraz zabezpieczenia dokumentacji 

medycznej. Konsultacje medyczne lekarzy innych specjalności odbywały się na 

bieŜąco na terenie Szpitala lub na podstawie podpisanych umów o współpracy 

z lekarzami specjalistami. Fakt przeprowadzenia konsultacji odnotowywano w historii 

choroby. Dokumentacja medyczna w trakcie pobytu pacjenta w Oddziale była 

zabezpieczana poprzez przechowywanie jej w zamkniętych na klucz pomieszczeniach 

pokoju lekarzy, pokoju ordynatora, sekretariatu Izby Przyjęć Oddziału Psychiatrycznego 

a sposób postępowania z dokumentacją został uregulowany w stosownych zarządzeniach 

dyrektora. 

13. NIK nie wnosi zastrzeŜeń do  współpracy Szpitala z rodzinami pacjentów oraz sądem 

sprawującym nadzór nad przestrzeganiem praw osób chorych psychicznie i działań na 

rzecz promocji. Brak zastrzeŜeń w tym zakresie potwierdza pozytywna ocena sędziego 

wizytującego Szpital oraz brak skarg pacjentów. Działania na rzecz promocji zdrowia 

psychicznego polegały na przekazywaniu pacjentom przy wypisie materiałów 

informacyjnych otrzymywanych od firm farmaceutycznych, prowadzeniu przez 

pielęgniarki szkoleń w trakcie pobytu pacjenta w Szpitalu oraz przygotowywaniu 

tematycznych gazetek ściennych. Ponadto Dyrektor Szpitala Ewa Potocka oraz p.o. 

ordynatora Oddziału Aldona Świętojańska – Leśniańska uczestniczyły w pracach zespołu 

pracującego w ramach małopolskiego oraz powiatowego programu ochrony zdrowia 

psychicznego. 

 

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura 

w Krakowie wnosi o: 

1. Uwzględnienie funkcjonującej Izby Przyjęć Oddziału Psychiatrycznego 

w dokumentach organizacyjnych Szpitala oraz ustalenie sposobu dokonywania 

zapisów w tzw. „zeszytach” dotyczących depozytów i skarg w powiązaniu 

z prowadzoną w Szpitalu KsiąŜką skarg i Księgą depozytów (kart depozytowych). 

2. Zapewnienie na dyŜurach w Oddziale obecności niezbędnej liczby przeszkolonych 

osób mogących uczestniczyć w zastosowaniu przymusu bezpośredniego, 

tj. dostosowanie faktycznego stanu osobowego w Oddziale do przyjętych standardów 

zastosowania środków przymusu bezpośredniego. 
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3. Podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania naruszania praw pacjentów 

w przypadku konieczności zastosowania wobec nich przymusu bezpośredniego oraz 

prowadzenia dokumentacji medycznej pacjentów w sposób rzetelnie 

odzwierciedlający zrealizowane procedury. 

4. RozwaŜenie moŜliwości zapewnienia pacjentom moŜliwości rekreacji w godzinach 

popołudniowych oraz w dni wolne wraz ze stosownym uaktualnieniem zapisów m.in. 

w Regulaminie Organizacyjnym Oddziału. 

 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy 

o NIK, prosi o przedstawienie przez Panią Dyrektor w terminie 14 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag 

i wykonania wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub 

o przyczynach niepodjęcia takich działań. 

Zgodnie z treścią art. 61 ust.1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Pani prawo zgłoszenia na piśmie do 

dyrektora Delegatury NIK w Krakowie umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen, uwag 

i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. 

W razie zgłoszenia zastrzeŜeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin 

nadesłania informacji, o której mowa wyŜej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały 

właściwej komisji NIK w sprawie rozpatrzenia zastrzeŜeń. 

Otrzymują: 

1. Adresat, 

2. Departament Pracy Spraw Socjalnych i Zdrowia, 

3. Akta kontroli. 

 


