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I. Dane identyfikacyjne 
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 
Kraków (Szpital) 

 

Grzegorz Fitas, Dyrektor Szpitala od 3 lutego 2020 r.  
Poprzednio: od 8 listopada 2019 do 2 lutego 2020 r. pełniącą obowiązki Dyrektora 
Szpitala była Lucyna Stanuch, od 16 września 2019 r. do 7 listopada 2019 r.  
pełniącym obowiązki Dyrektora Szpitala był Stanisław Rumian, od 9 lutego 2010 r. 
do 15 września 2019 r. Dyrektorem Szpitala była Anna Prokop-Staszecka.  

(dowód: akta kontroli, str. 2) 

1. Zapewnienie warunków pobytu opiekunom dzieci w Szpitalu jako wypełnienie 
praw pacjentów niesamodzielnych do zapewnienia dodatkowej opieki 
pielęgnacyjnej. 

2. Zapewnienie warunków pobytu opiekunom dorosłych pacjentów 
niesamodzielnych jako wypełnienie praw pacjentów niesamodzielnych do 
zapewnienia dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. 

 

Lata 2019-2020 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych)1, z ewentualnych 
wykorzystaniem dowodów i danych dotyczących okresu wcześniejszego.  

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 

 

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Krakowie 

 

Anna Stochel - Łukasińska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LKR/192/2019 z dnia 18 listopada 2019 r.  

 (akta kontroli str. 1) 

 

                                                      
1 20 marca 2020 r. 
2 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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I. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
Szpital zapewnił możliwość całodobowego pobytu opiekunów pacjentów w Oddziale 
Pediatrii i Neurologii Dziecięcej. Udostępniono im odpowiednią ilość rozkładanych 
leżanek lub wolnych łóżek pacjentów4 i dostęp do pomieszczeń higieniczno-
sanitarnych, w tym natrysków5. Stworzono też warunki  pobytu opiekunów 
(i odwiedzających) na trzech badanych oddziałach dla dorosłych. Tym samym 
umożliwiono spełnianie praw pacjenta6 do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej 
i kontaktu osobistego z innymi osobami.  
Wyniki badania kwestionariuszowego NIK, brak skarg i pozytywne wyniki badania 
satysfakcji pacjentów wskazują, iż opiekunowie nie byli zmuszeni wyręczać 
w obowiązkach personelu medycznego lub interweniować w sprawie wykonywania 
czynności pielęgnacyjnych. Od 3 lipca 2019 r. Szpital nie obciążał też kosztami 
pobytu osób sprawujących całodobową dodatkową opiekę pielęgnacyjną nad 
pacjentami poniżej 18 roku życia.7  
Szpital zapewnił na trzech kontrolowanych Oddziałach, tj.: Oddziale Klinicznym 
Kardiologii Interwencyjnej z Poddziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, 
Oddziale Chirurgii Naczyń z Pododdziałem Zabiegów Endowaskularnych, Oddziale 
Klinicznym Chirurgii Klatki Piersiowej i Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem 
Rehabilitacji Pulmonologicznej wymaganą rozporządzeniem w sprawie świadczeń 
gwarantowanych w leczeniu szpitalnym8 liczbę etatów pielęgniarek. Wszystkie 
zatrudnione pielęgniarki posiadały odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z wymogami 
ww. rozporządzenia oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r.  
w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach 
stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.9  
Działaniami nieprawidłowymi stwierdzonymi w toku kontroli NIK było jednak: 

 niezapewnienie wymaganej liczby pielęgniarek w Oddziale Pediatrii i Neurologii 
Dziecięcej, w myśl przepisów rozporządzenia w sprawie świadczeń 
gwarantowanych w leczeniu szpitalnym; 

 umieszczanie na opaskach pacjentów Oddziału Pediatrii i Neurologii Dziecięcej 
informacji umożliwiających identyfikację pacjentów przez osoby nieuprawnione, 
niezgodnie z wymogami art. 36 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej.10   

 

 

 

                                                      
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 

w formie opisowej. W niniejszym wystąpieniu pokontrolnym zastosowano ocenę opisową. 
4  Co było akceptowane przez właściwe służby sanitarne, jak wynika z informacji otrzymanych w toku kontroli 

od Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (z dnia 11 lutego 2020 r.) oraz 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (z dnia 12 marca 2020 r.). 

5  Co było wymagane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą (Dz. U. poz. 595), zał. nr 1, cz. V ust. 8 i 10. 

6  O których mowa w art. 33 i 34 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 1127, ze zm.) – zwana dalej ustawa o prawach pacjenta. 

7  Zgodnie z art. 34 i 35 ustawy o prawach pacjenta. 
8     Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 

leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2295) zmienione Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 
11 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2012), a następnie zmienione rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. 2019 r. poz. 1196) – zwane dalej 
rozporządzenie w świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego. 

9  Dz.U. z 2011r. Nr 151 poz. 896. 
10  Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm. 

OCENA OGÓLNA 
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II. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe11 kontrolowanej działalności 

1. Zapewnienie warunków pobytu opiekunom dzieci w Szpitalu 
jako wypełnienie praw pacjentów niesamodzielnych do 
zapewnienia dodatkowej opieki pielęgnacyjnej   

1.1. Zgodnie z § 26 Regulaminu Organizacyjnego Szpitala12 w oddziałach 
obowiązywały następujące zasady odwiedzin pacjentów: 

 odwiedziny pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu mogły mieć miejsce 
codziennie, 

 osoby odwiedzające pacjentów winny zachowywać się w sposób nie naruszający 
praw innych pacjentów oraz stosować się do poleceń pracowników Szpitala, 

 informacje o godzinach odwiedzin winny być umieszczone przy wejściu 
do każdego Oddziału. 

(akta kontroli, str. 3-6)  

Regulamin Organizacyjny Szpitala był dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej 
Szpitala.  

Na stronie internetowej Szpitala podano zasady w zakresie odwiedzin 
i sprawowania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, w tym że: 

 pacjenci hospitalizowani mają prawo do odwiedzin oraz opieki pielęgnacyjnej 
innych osób – przeszkodą w realizacji tego prawa może być wyłącznie sytuacja 
epidemiologiczna lub poważne kwestie organizacyjne; 

 chorych, za ich zgodą, odwiedzać można było codziennie z uwzględnieniem 
unikania odwiedzin w czasie wizyt lekarskich, badań oraz posiłków; 

 liczba osób odwiedzających nie powinna zakłócać spokoju pozostałych chorych 
oraz normalnego funkcjonowania oddziału;  

 w oddziałach dziecięcych rodzice oraz bezpośredni opiekunowie mieli 
nieograniczony dostęp do dziecka. Pozostałe osoby proszone były 
o każdorazowy kontakt z lekarzem, wymagana była również zgoda 
rodzica/opiekuna dziecka na wizytę osoby postronnej. Ze względów zdrowotnych 
(możliwość infekcji) szczególną ostrożność zachować należało w przypadku 
wizyt na oddziałach pediatrycznych dzieci i młodzieży do lat 14-tu; w takich 
przypadkach należało zawsze zapytać o zgodę lekarza; 

 w oddziałach intensywnej terapii, ze względu na ich specyfikę, odwiedziny 
możliwe były zgodnie z obowiązującym i dostępnym na miejscu grafikiem; 

 osoby niepełnoletnie powinny uzyskać zgodę lekarza na odwiedziny chorego.  

(akta kontroli str. 7) 

W ramach procedur obowiązujących w Szpitalu ustalone zostały „Zasady 
uczestniczenia rodziny/opiekunów w procesie opieki nad pacjentem”. Zasady w tym 
zakresie zostały przyjęte po raz pierwszy 20 listopada 2012 r.  

                                                      
11     Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
12    Wprowadzonym Zarządzeniem Nr 90/2018 Dyrektora Krakowskiego Specjalistycznego Szpitala im. Jana 

Pawła II  z 28 grudnia 2018 r.(zmienionym Zarządzeniami nr 16/2019 z 8 marca 2019r., nr 38/2019 
z 30 maja 2019 r., nr 49/2019 z 30 lipca 2019 r. , nr 71/2019 z 21 października 2019, nr 83/2019 z 5 grudnia 
2019 r.) 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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Komunikatem Pełnomocnika Dyrektora Szpitala ds. Jakości z dnia 13 czerwca 
2017 r. poinformowano o zaktualizowaniu ogólnoszpitalnych procedur 
pielęgniarskich w zakresie „Zasad uczestniczenia rodziny/opiekunów w procesie 
opieki nad pacjentem”. Celem procedury było określenie zasad możliwości 
uczestniczenia rodziny/opiekunów w procesie opieki nad pacjentem celem 
zwiększenia poczucia bezpieczeństwa pacjenta, ułatwienia adaptacji w środowisku 
szpitalnym oraz lepszego zaspokajania potrzeb pacjent w nowych warunkach. 
W ww. zasadach zapisano m.in., że: 

 dzieci hospitalizowane mają prawo do tego, aby cały czas przebywali z nimi 
rodzic lub opiekunowie. Zasady pobytu rodziców lub opiekunów zawarte są 
w regulaminach wewnętrznych oddziałów pediatrycznych Szpitala; 

 opieka nad pacjentem jest sprawowana dobrowolnie, wyłącznie na prośbę 
i życzenie rodziny lub osoby bliskiej i nie ma charakteru przymusu; 

 osoba sprawująca dodatkową opiekę pielęgnacyjną nad pacjentem może ją 
realizować po uzyskaniu zgody na jej zakres, miejsce i czas 
od ordynatora/kierownika, lekarza, pielęgniarki (zgodnie z zakresem 
odpowiedzialności), w oddziale, w którym przebywa pacjent, 

 zgodę na dodatkową opiekę pielęgnacyjna można uzyskać w szczególności 
w przypadku: ciężkiego stanu zdrowia pacjenta, choroby przewlekłej, 
zaawansowanego wieku pacjenta, pobudzenia, splątania, trudności w adaptacji 
do warunków szpitalnych, upośledzenia umysłowego, stanu terminalnego, opieki 
paliatywnej; 

 zakres dodatkowej opieki pielęgnacyjnej jest indywidualnie określany przez 
personel medyczny. Ocena stanu klinicznego obejmuje obszar bio-psycho-
duchowo-społeczny. Świadczona dodatkowa opieka pielęgnacyjna jest zależna 
od zmieniającego się stanu klinicznego pacjenta i może dotyczyć m.in.: 

 zaspokajania potrzeb emocjonalnych, 

 wsparcia psychicznego, 

 pomocy w zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych, 

 pojenia, karmienia lub pomocy przy karmieniu zgodnie z zaleceniami lekarza, 

 toalety całego ciała, 

 zmiany pozycji ułożenia ciała, 

 toalety przeciwodleżynowej, 

 zmiany bielizny pościelowej i osobistej pacjenta, 

 pomocy podczas wstawania z łóżka, 

 pomocy przy chodzeniu, transportu wózkiem inwalidzkim, 

 uczestniczenia w procesie rehabilitacji w porozumieniu z rehabilitantem, 

 czuwania nad bezpieczeństwem pacjenta, 

 organizowania czasu wolnego. 

Załącznikiem nr 1 do procedury była Informacja dla osób uczestniczących 
w procesie sprawowania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem, zgodnie 
z którą osoby sprawujące opiekę w trakcie jej sprawowania powinny stosować się 
do poleceń i zaleceń lekarzy, pielęgniarek oraz pozostałego personelu Szpitala 
zarówno w zakresie procesu diagnostyczno-terapeutycznego oraz rehabilitacyjnego, 
jak i w sprawach organizacyjno-administracyjnych. Opiekunowie powinni stosować 
się do ustalonego porządku pracy zespołu terapeutycznego oddziału. W celu 
zachowania zasad poszanowania intymności innych pacjentów należało opuszczać 
salę pacjentów w godzinach obchodu terapeutycznego oraz wykonywania zabiegów 
leczniczo-pielęgnacyjnych. Przed przystąpieniem do dodatkowej opieki 
pielęgnacyjnej opiekunowie zobowiązani byli zapoznania z uregulowaniami 
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ww. procedury, Regulaminem praw i obowiązków pacjenta13, Regulaminem 
Oddziału i zasadami odwiedzin, które są dostępne na tablicach ogłoszeń. Ponadto 
zobowiązani byli m.in. do: 

 pozostawienia w szatni wierzchniego ubrania (w szczególności zakazano 
wchodzenia w okryciach wierzchnich do sal chorych, umieszczania jej na łóżkach 
szpitalnych), 

 założenia odzieży ochronnej w przypadku takich zaleceń przez personel 
Szpitala, 

 stosowania się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu 
przeciwpożarowym (w tym m.in. nie używania urządzeń elektrycznych: piecyków, 
czajników, grzałek itp.), 

 dbania o zapobieganie roznoszenia zakażeń poprzez m.in.: higienę osobistą, 
częste mycie i dezynfekcję rąk szpitalnym środkiem do dezynfekcji rąk, nie 
siadanie na łóżkach pacjentów, nie chodzenie do sal innych chorych, nie 
korzystanie z toalet dla pacjentów, nie dotykanie poręczy łóżek innych 
pacjentów, 

 nie spożywania własnych posiłków w salach chorych, 

 uzgodnienia z pielęgniarką oddziałową przynoszenia i podawania produktów 
żywnościowych i napojów. Ponadto produkty łatwo psujące się należało 
pozostawić w lodówce pacjentów znajdującej się w oddziale w oznakowanych 
imieniem i nazwiskiem pacjenta specjalnych pojemnikach do przechowywania 
żywności, 

 nie przynoszenia, nie podawania  i przekazywania pacjentom leków bez zgody 
i wiedzy lekarza. 

 (akta kontroli, str. 8-22) 

W regulaminach wewnętrznych oddziałów dziecięcych tj.: Oddziału Pediatrii 
i Neurologii Dziecięcej oraz Oddziału Chorób Infekcyjnych i Hepatologii Dziecięcej 
obowiązujących do 2 lipca 2019 r. określone zostały zasady pobytu opiekunów 
z dziećmi. Zgodnie z ww. zasadami m.in.: 

 pobyt w oddziale jednego rodzica lub opiekuna wraz z dzieckiem był możliwy, 
ale zależny od sytuacji epidemiologicznej, 

 osoby przebywające wraz z dzieckiem opłacały koszty pobytu (zgodnie z opłatą 
ustaloną przez Dyrekcję Szpitala), 

 osoby te zobowiązane były do przestrzegania zasad higieny np. opuszczając 
salę lub na nią powracając należało umyć i zdezynfekować ręce w śluzie, 

 dla opiekunów w pokoju socjalnym udostępnione były: czajnik, mikrofalówka, 
lodówka.  

(akta kontroli, str. 46-49 ) 

Komunikatami Pełnomocnika Dyrektora Szpitala ds. Jakości z dnia 22 lutego 
2019 r., a następnie z 28 listopada 2019 r. poinformowano o zaktualizowaniu 
ogólnoszpitalnych procedur pielęgniarskich w tym również w zakresie „Zasad 
uczestniczenia rodziny/opiekunów w procesie opieki nad pacjentem”. W pierwszym 
przypadku zmiany dot. aktualizacji przepisów prawa oraz aktualizacji regulaminów 
wewnętrznych oddziałów. W drugim przypadku poza aktualizacją przepisów prawa 
i regulaminów wewnętrznych wprowadzono modyfikację w zakresie załącznika nr 1 
do procedury poprzez dodanie podpisów ordynatora/kierownika oddziału, 
pielęgniarki oddziałowej, lekarza prowadzącego, pacjenta oraz osoby sprawującej 
dodatkową opiekę pielęgnacyjną.  

(akta kontroli, str. 23-45) 

                                                      
13 Prawa i obowiązki pacjenta wynikające z ustawy o prawach pacjenta. 
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Zgodnie ze zaktualizowanymi regulaminami wewnętrznymi oddziałów dziecięcych 
(obowiązującymi od 3 lipca 2019 r.) m.in.: 

 zabronione było używanie przez opiekunów grzałek, czajników 
bezprzewodowych i przyrządzanie gorących napojów w salach chorych oraz 
przynoszenia takich napojów do sal, 

 zabronione było pranie i suszenie w oddziale własnej i dziecięcej odzieży, 

 produkty spożywcze łatwo psujące się miały być odpowiednio zabezpieczone 
i podpisane, przechowywane w wyznaczonej na to lodówce, 

 rodzic lub opiekun mogli zamówić dla siebie wyżywienie w firmie cateringowej, 

 opiekunowie byli proszeni o niekarmienie dzieci jedzeniem przynoszonym z 
domu bez zgody personelu medycznego, 

 niedopuszczalne było, aby pacjent zażywał leki samodzielnie. Opiekun był 
zobowiązany do poinformowania lekarza o dotychczas zażywanych lekach. 
Wszystkie leki własne pacjenta powinny być przekazane lekarzowi lub 
pielęgniarce na czas pobytu w oddziale. 

(akta kontroli, str. 50-54)  

Informacje dotyczące opłat przedstawiono w punkcie 1.8 wystąpienia pokontrolnego.  

 
1.2. W Oddziale Pediatrii i Neurologii Dziecięcej było 35 łóżek. W 2019 r. 
przebywało w nim 1 321 pacjentów przez średnio 4,6 dni. W dniu oględzin14 
w oddziale było 32 pacjentów i 22 opiekunów 

(akta kontroli, str. 55-63) 

Nie stwierdzono przypadków naruszania praw pacjentów do kontaktu z innymi 
osobami i całodobowej dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. Nie wprowadzano 
ograniczeń w zapewnianiu kontaktu (osobistego, telefonicznego, 
korespondencyjnego) i tej opieki, w tym na podstawie art. 5 ustawy o prawach 
pacjenta. 

(akta kontroli, str. 55-63) 

W 2019 r. najwyższe obłożenie łóżek było w lutym (69,18%), maju (64,61%) 
najniższe w sierpniu (36,96%), średnio w roku 53,76%. Na 20 zatrudnionych 
pielęgniarek w lutym i 19 pielęgniarek w maju faktycznie pracę na danej zmianie 
wykonywało od 3 do 6 pielęgniarek. 

(akta kontroli, str. 282-284) 

Na przykładzie miesiąca marca w 2019 r. wyliczono największą liczbę opiekunów 
przebywających wraz pacjentami w Oddziale. Najwięcej opiekunów  (24 osoby) 
przebywały w Oddziale w dniach od 14 do 16 marca. 

(akta kontroli, str. 285-286)   

Oddział dysponował 35 łóżkami dla pacjentów15. Składał się z 15 sal, w tym siedmiu 
sal trzyosobowych, sześciu sal jednosobowych (izolatek), dwóch sal 
czteroosobowych. W Oddziale znajdowały się trzy toalety z wejściem od korytarza 
dla odwiedzających, w tym jedna z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych, 
pomieszczenie socjalne, sala zabaw z dodatkowym aneksem kuchennym, szatnia 
dla opiekunów z pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym dla opiekunów 
i odwiedzających.  

Oddział łącznie na wyposażeniu miał 15 szt.- łóżek szpitalnych dużych Solido 2S, 
15 szt. - łóżek szpitalnych dużych Deka, 4 szt.- łóżek szpitalnych dużych Eleganza 

                                                      
14 22 stycznia 2020 r.  
15 Według Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. 
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wyposażonych w pilot, 5 szt. łóżek szpitalnych średnich Solido 2S, 15 szt. łóżek 
dziecięcych junior małych i 8 szt. leżanek rozkładanych.16 
Każda z sal miała odrębne pomieszczenie higieniczno-sanitarne ze śluzą 
wyposażone w natrysk, miskę ustępową, umywalkę, dozownik z mydłem w płynie, 
pojemniki z jednorazowymi ręcznikami i pojemnik na ręczniki zużyte. Jedna z sal 
jednoosobowych posiadała pomieszczenie higieniczno-sanitarne z pełnymi 
udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych. Pozostałe pomieszczenia higieniczno-
sanitarne wyposażone były niski brodzik również umożliwiający korzystanie przez 
osoby niepełnosprawne. W przypadku pokoi jednoosobowych pomieszczenia 
higieniczno-sanitarne były nieduże, ale umożliwiały pobyt opiekuna wraz dzieckiem 
w trakcie czynności higienicznych. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne przy salach 
kilkuosobowych były duże. Zapewniały swobodnie możliwość przebywania opiekuna 
wraz z dzieckiem podczas czynności higienicznych. Pomieszczenia higieniczno-
sanitarne gdzie wejście jest z korytarza były zamykane na kluczyk, dwie łazienki 
przy salach czterołóżkowych wyposażone były na drzwiach w zasuwkę 
wolna/zajęta.  W salach jednoosobowych i dwuosobowych  pomieszczenia 
higieniczno-sanitarne nie były zamykane. Jak wyjaśniła Pielęgniarka Oddziałowa ze 
względu na specyfikę oddziału i pobyt dzieci z problemami neurologicznymi (napady 
padaczkowe, omdlenia) łazienki są nie zamykane na klucz. 
Pomieszczenie socjalne wyposażone był w zlew, czajnik, mikrofalówkę, lodówkę, 
stół z krzesłami. Umożliwiało przygotowanie i spożycie posiłków przez opiekunów. 
W lodówce opiekunowie przechowywali żywność w zamkniętych i opisanych 
opakowaniach.  
Pokój zabaw wyposażony był w stoliczek z krzesełkami, zabawki. Dodatkowe 
wyposażenie stanowiła tablica sensoryczna przeznaczona szczególnie dla dzieci 
z zaburzeniami neurologicznymi. Przy pokoju zabaw wydzielono dodatkowy aneks 
kuchenny, wyposażony w zlew, czajnik, mikrofalówkę, lodówkę, umożliwiający 
przygotowanie sobie posiłków przez opiekunów.  
W salach chorych w dniu oględzin 14 opiekunów udostępnione miało wolne łóżka, 
a 8 opiekunów leżanki. Łóżka i leżanki wyposażone były w komplet pościeli.  
Każda z sal wyposażona była w kilka krzeseł z miejscem do siedzenia dla 
opiekunów i odwiedzających. Przy każdym pokoju łóżkowym znajdują się śluzy 
wyposażone w umywalkę z ciepłą i zimną wodą dozownik z mydłem w płynie, 
pojemniki z ręcznikami jednorazowymi i na ręczniki zużyte, a także fartuchy, maski, 
rękawiczki jednorazowe. 
Wszystkie izolatki były odpowiednio wyposażone, w tym w wentylację wymuszoną 
działającą na zasadzie podciśnienia. 
Pacjenci w Oddziale byli rozmieszczani ze względu na rodzaj choroby, w celu 
zachowania maksymalnie bezpiecznych warunków epidemiologicznych, a nie ze 
względu na wiek. Nie było podziału na część dla dzieci młodszych i część dla dzieci 
starszych. Drzwi do wszystkich sal były przeszklone.  
Opiekunowie lub osoby odwiedzające informowane są o zasadach pobytu przy 
przyjęciu, zgodnie z ustalonym regulaminem oraz procedurą „Zasady uczestniczenia 
rodziny/opiekunów w procesie opieki nad pacjentem”.17   
Na tablicy ogłoszeń był zamieszczony regulamin Oddziału mówiący o zasadach 
pobytu osób odwiedzających i opiekunów. 

 (akta kontroli str. 55-63, 282-284) 

W kwestii wykorzystywania przez opiekunów łóżek przeznaczonych dla pacjentów 
w oddziałach dziecięcych p.o. Dyrektora Szpitala podała, iż aktualnie oddziały 

                                                      
16 W salach było 35 łóżek pozostałe łóżka stanowiły dodatkowe wyposażanie. 
17 Również w zakresie opłat za pobyt.  
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dziecięce dysponują następującą liczbą łóżek (zgodnie z wpisem do Rejestru 
Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą): Oddział Pediatrii i Neurologii 
Dziecięcej – 35 łóżek i Oddział Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej – 
30 łóżek. W latach 2010-2019 roczne obłożenie łóżek w obydwu oddziałach 
wynosiło ok. 55%, co potwierdza, że wykorzystanie przez opiekunów łóżek 
przeznaczonych dla pacjentów miało miejsce wówczas, kiedy na daną chwilę nie 
zachodziła potrzeba pełnego obłożenia. Fakt korzystania z łóżek przez opiekunów 
nie wpłynął na ograniczenie dostępności świadczeń. 

(akta kontroli, str. 335-354) 

Kierownik Oddziału Pediatrii i Neurologii Dziecięcej podał, iż łóżka dla 
rodziców/opiekunów udostępniane są niezależnie od obłożenia w ten sposób, 
że w pierwszej kolejności otrzymują oni wolne łóżka pacjentów, a jeżeli ich 
zabraknie leżanki. W sytuacji awaryjnej jest możliwość pożyczenia łóżek i leżanek 
z drugiego oddziału dziecięcego, który znajduje się piętro wyżej. 

(akta kontroli, str. 288-289)   

W zakresie doposażania Oddziału p.o. Dyrektora Szpitala wyjaśniła, że w dniu 
15 marca 2019 r. Szpital wystosował pismo do Fundacji Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w sprawie przyznania w ramach akcji „Leczyć miłością” 
czterdziestu leżanek dla oddziałów pediatrycznych. W związku z brakiem 
odpowiedzi na ww. pismo, szpital skontaktował się telefonicznie z sekcją medyczną 
Fundacji. Uzyskano informację, że leżanki i rozkładane fotele zostały już 
rozdystrybuowane wśród szpitali, przy czym zgłoszenie Szpitala zostało 
zarejestrowane w bazie Fundacji w przypadku powtórzenia akcji. W Oddziale 
Pediatrii i Neurologii Dziecięcej w ramach realizacji projektu „Strefa rodzica. 
Budimex dzieciom” utworzono kącik zabaw dla dzieci. Oprócz zapewnienia komfortu 
przebywania pacjentów i ich opiekunów w oddziale, inicjatywa ta wspomaga 
przygotowania pacjentów do badań EEG, które są wykonywane w godzinach 
porannych po 24 godzinach w stanie aktywności. W ramach projektu utworzono 
sensoryczny pokój zabaw z aneksem kuchennym, gdzie opiekunowie mogą 
swobodnie bawić się z dziećmi, zrelaksować lub przygotować ciepły posiłek. Ściana 
pomieszczenia została pokryta zabawkami manipulacyjnymi, a wszelkie instalacje 
zostały ukryte. W pomieszczeniu znajduje się również telewizor z odtwarzaczem 
płyt, gdzie dzieci mogą oglądać bajki.     

(akta kontroli str. 335-354) 

Jak wyjaśniła Pielęgniarka Oddziałowa Oddział posiada dobre i nowoczesne 
zaplecze architektoniczne i sanitarne przystosowane do pobytu rodziców/opiekunów 
wraz z dzieckiem. Oddział dysponuje też składanymi leżankami (8 szt.) 
przeznaczonymi dla osób towarzyszących pacjentom. 

(akta kontroli, str. 290-291) 

W dniu oględzin w Oddziale było czysto, a meble, podłogi oraz połączenia podłóg ze 
ścianami umożliwiały ich mycie i dezynfekcję. 

(akta kontroli, str. 55-63) 

Monitoring wizyjny był zainstalowany na korytarzach Oddziału. Dostęp do obrazu 
z korytarza mieli jedynie pracownicy ochrony Szpitala. Ponadto monitoring 
zainstalowany był w trzech salach chorych, gdzie hospitalizowani są pacjenci 
z poważnymi problemami neurologicznymi, wymagający wzmożonego nadzoru. 
Dostęp do obrazu z tych sal posiada jedynie personel pracujący w Oddziale. 

(akta kontroli, str. 270)   
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1.3. Decyzją z 30 stycznia 2013 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Krakowie (PPIS) zaopiniował pozytywnie Program dostosowania pomieszczeń 
Szpitala do wymogów określony w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych 
wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą18. W uzasadnieniu decyzji podano, iż obiekt 
częściowo nie spełnia wymagań cyt. rozporządzenia w zakresie wytycznych w §18, 
§21.1.2b, §21.1.2d, §21.2, § 21.3, § 25.3, §26.1, § 31, § 34, załącznik nr 1: I pkt 3, 
I pkt 4, I pkt 5, II pkt 5, V pkt 1, V pkt 2, V pkt 10, VI pkt 1, VI pkt 2, VI pkt 3, VI pkt 4, 
VII pkt 2, XI pkt 11, załącznik 5 pkt 5, i tak m.in. :Oddział Neuroinfekcji i Neurologii 
Dziecięcej nie spełniał wymogów w zakresie izolatek i  wyposażenia w wentylację 
wymuszoną działającą na zasadzie podciśnienia, Oddział Neuroinfekcji i Neurologii 
Dziecięcej  nie spełniał wymogów w zakresie urządzeń przeciwsłonecznych, Oddział 
Neuroinfekcji i Neurologii Dziecięcej nie spełniał wymogów w zakresie posiadania na 
Izbie Przyjęć pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla osób niepełnosprawnych 
i dzieci, Oddział Neuroinfekcji i Neurologii Dziecięcej nie spełniał wymagań 
w zakresie wydzielenia odcinków dla dzieci młodszych i starszych, Oddział 
Neuroinfekcji i Neurologii Dziecięcej nie spełniał wymagań w zakresie wydzielonego 
pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla opiekunów, Jednocześnie wskazano, 
że wyrażenie zgody na określone w przedstawionym programie dostosowania 
czasowych odstępstw od wymagań rozporządzenia z punktu widzenia sanitarnego 
nie spowoduje zagrożenia dla zdrowia i życia pacjentów i pracowników Szpitala.  

(akta kontroli, str. 64-90) 

PPIS dnia 30 lipca 2014 r. wydał Decyzję opiniującą pozytywnie zmiany 
w programie dostosowawczym pomieszczeń Szpitala do wymogów określonych 
w ww. rozporządzeniu. W uzasadnieniu podano, że z przedłożonej dokumentacji 
wynikało, iż obiekt częściowo nie spełniał wymagań w zakresie wytycznych 
zawartych w §15, §18, §21.1.2b, §21.1.2d, §21.2, § 21.3, § 25.3, §26.1, § 31, § 34, 
załącznik nr 1:  cz. I pkt 3, I pkt 4, I pkt 5, II pkt 5, V pkt 1, V pkt 2, V pkt 10, VI pkt 1, 
VI pkt 2, VI pkt 3, VI pkt 4, VII pkt 2, XI pkt 11, załącznik 5 pkt 5. Program 
dostosowawczy z 30 stycznia 2013 r. nie uwzględniał § 15 rozporządzenia (zespół 
pomieszczeń stanowiących oddziały łóżkowe szpitala, z wyjątkiem pomieszczeń 
administracyjnych i socjalnych – pomieszczenia nie mogły być przechodnie) 
dotyczącego Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Dorosłych. Termin realizacji 
dostosowania Szpitala w tym punkcie ustalono na 31 grudnia 2016 r. Dostosowanie 
polegać miało na dobudowie windy zewnętrznej lub hydraulicznej platformy dla osób 
niepełnosprawnych, co umożliwi zachowanie nieprzechodności zespołu 
pomieszczeń oddziału. Program zawierał sposoby i terminy dostosowania obiektu 
do wymogów cyt. rozporządzenia.  

(akta kontroli, str. 91-117) 

W dniu 22 grudnia 2017 r. Szpital wystąpił do PPIS w Krakowie o wydanie opinii 
o wpływie niespełnienia wymagań ww. rozporządzenia na bezpieczeństwo. 

W uzupełnieniu do wniosku o wydanie opinii Szpital w dniu 12 stycznia 2018 r. 
przekazał do PPIS tabelę w zakresie niedostosowania do wymagań rozporządzenia 
z podaniem opisu, zakresu i stopnia niedostosowania, oceny ryzyka dla 
bezpieczeństwa pacjentów wywołanego przez każdą niezgodność, zastosowanych 
rozwiązania zastępczego minimalizującego ryzyko oraz uzasadnienie 
niedotrzymania terminu realizacji. Z ww. tabeli wynikało m.in., iż łóżka w Oddziale 
Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii oraz w Oddziale Choroby Wieńcowej 

                                                      
18  Z dniem 1 kwietnia 2019 r. w życie weszło rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. 

w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 595) 
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i Niewydolności Serca z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego nie 
spełniały wymagań w zakresie dostępności łóżek z trzech stron, bowiem liczba łóżek 
zakontraktowanych była zbyt duża w stosunku do powierzchni sal chorych. 
W Oddziale Wirusowego Zapalenia Wątroby i Hepatologii brakowało: trzech 
izolatek, wentylacji wymuszonej działającej na zasadzie podciśnienia, wejścia 
do oddziału przez Śluzę umywalkowo-fartuchową, szatni poza obrębem oddziału, 
urządzeń umożliwiających kontakt pacjenta z odwiedzającymi. W ramach rozwiązań 
zastępczych przyjęto, iż spełnienie wymagań w Oddziale Klinicznym Chirurgii Serca, 
Naczyń i Transplantologii nastąpi po wykonaniu projektu pn. Utworzenie 
Interdyscyplinarnego Centrum Leczenia Zaawansowanej Niewydolności Narządowej 
i powrocie Oddziału na pierwotne miejsce. Zostanie wykonana modernizacja 
pomieszczeń w pawilonie M-V na III piętrze celem zwiększenia powierzchni dla 
Oddziału Klinicznego Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii. W obrębie Oddziału 
Klinicznego Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca z Pododdziałem 
Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego przyjęto rozwiązanie zastępcze, iż Oddział 
zostanie przeniesiony do pawilonu M-V na III piętro do pomieszczeń wówczas 
zajmowanych przez Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pulmonologicznej. 
Pełne spełnienie ww. wymagań nastąpić miało po wykonaniu ww. projektu 
i powrocie Oddziału Klinicznego Choroby Wieńcowej na pierwotne miejsce. 
W obrębie Oddziału Wirusowego Zapalenia Wątroby i Hepatologii przyjęto 
rozwiązanie zastępcze, że na czas modernizacji Oddział zostanie przeniesiony 
do pawilonu M-III na I piętro zostanie zmniejszona liczba łóżek, a pełne spełnienie 
wymagań nastąpi po dofinansowaniu projektu.  

(akta kontroli, str. 118-121) 

Przeprowadzone przez PPIS w dniach 25 maja 2017 r.,  30 czerwca 2017 r., 
27 września 2017 r. kontrole w Oddziale Klinicznym Chirurgii Serca, Naczyń 
i Transplantologii, Oddziale Klinicznym Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca 
z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Oddziale Wirusowego 
Zapalenia Wątroby i Hepatologii wykazały: nieprawidłowości w jednym Oddziale 
w zakresie stanu sanitarno-technicznego kabin natryskowych w łazienkach, 
w drugim Oddziale w zakresie stanu technicznego rzutującego na stan sanitarny 
w zakresie braku zmywalności i dezynfekcji wyposażenia meblowego. 
Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania procedur.  

(akta kontroli, str. 122-132) 

Postanowieniem z 8 lutego 2018 r. PPIS potwierdził, że brak spełniania przez 
Szpital wymagań, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej 
w zakresie ww. trzech Oddziałów ma nieznaczący wpływ na bezpieczeństwo 
pacjentów. W uzasadnieniu podano m.in., iż organ dokonał analizy ostatnich kontroli 
sanitarnych przeprowadzonych w ww. trzech oddziałach, historii występujących 
ognisk epidemicznych w ww. trzech oddziałach. Ponadto w dniu 25 stycznia 2018 r. 
została przeprowadzona kontrola tematyczna ww. oddziałów. W oparciu 
o ww. ustalenia PPIS dokonał analizy ryzyka i uznał, iż brak dostępu z trzech stron 
do łóżek na Oddziale Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii oraz na Oddziale 
Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru 
Kardiologicznego stanowi niskie ryzyko wpływu na bezpieczeństwo pacjentów. 
PPIS stwierdził znaczny brak dostosowania Oddziału Wirusowego Zapalenia 
Wątroby i Hepatologii do wymagań rozporządzenia w sprawie spełniania wymagań 
przez podmiot leczniczy, nie mniej jednak na korzyść Szpitala przemawiały działania 
zmierzające do poprawy istniejącego stanu.  

(akta kontroli, str. 122-137) 
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Decyzją z dnia 6 marca 2018 r. PPIS nakazał Szpitalowi wykonanie dostosowań 
w zakresie dostępności do łóżek z trzech stron w Oddziale Chirurgii Serca, Naczyń 
i Transplantologii oraz w Oddziale Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca 
z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, jak również zapewnienie 
w Oddziale Wirusowego Zapalenia Wątroby i Hepatologii co najmniej trzech izolatek 
wyposażonych w wentylacje wymuszoną działającą na zasadzie podciśnienia, 
wejścia do oddziału chorób zakaźnych przez śluzę umywalkowo-fartuchową oraz 
szatni dla personelu poza oddziałem. Termin wykonania dostosowań ustalono do 31 
grudnia 2020 r. Konieczne dostosowania nie dotyczyły oddziałów poddanych 
kontroli. 

(akta kontroli, str. 138-142) 

PPIS nie wnosił uwag w zakresie spełniania wymagań przez te oddziały. 19  

(akta kontroli, str. 143-148) 
 
1.4. Stosownie do obowiązku wynikającego z art. 50 ust. 1 ustawy o działalności 
leczniczej oraz wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. 
w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek 
i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.20 
Zarządzeniem nr 88/2018 Dyrektora Szpitala z dnia 19 grudnia 2018 r. 
wprowadzono minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek w Szpitalu. Zgodnie 
z przyjętymi w Szpitalu minimalnym normami zatrudnienia w Oddziale Pediatrii 
i Neurologii liczba etatów pielęgniarskich wynosiła 22. 

(akta kontroli, str. 355-387) 

Od 1 stycznia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, które 
uzależniało liczbę etatów pielęgniarskich od ilości łóżek na oddziale. Zgodnie 
z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych 
w leczeniu szpitalnym pod pozycją 36. Pediatria wskazano, że w okresie od stycznia 
2019 r. do 31 grudnia 2019 r. równoważnik zatrudnienia pielęgniarek na jedno łóżko 
nie mógł być niższy niż 0,6 etatu. Przy 35 łóżkach w Oddziale Pediatrii i Neurologii 
Dziecięcej stanowiło to 21 etatów pielęgniarskich. Faktyczna liczba etatów 
pielęgniarskich w 2019 r. wyniosła 19 bądź 20.  

(akta kontroli, str. 282-284) 

Wszystkie zatrudnione pielęgniarki posiadały odpowiednie kwalifikacje, zgodnie 
z wymogami ww. rozporządzenia oraz rozporządzenia w sprawie kwalifikacji 
wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy 
w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. 

W ww. Oddziale w 2019 r. zatrudniano opiekuna medycznego w wymiarze 0,5 etatu. 
Liczba etatów pielęgniarek w Oddziale Pediatrii i Neurologii Dziecięcej była 
niewystarczająca. Szczegóły zawarto poniżej w sekcji „Stwierdzone 
nieprawidłowości”.  

(akta kontroli str. 284, 328-334) 

Naczelna Pielęgniarka Szpitala podała, iż w Szpitalu zostały obliczone normy 
zatrudnienia pielęgniarek, zgodnie z obowiązującymi równoważnikami dla danych 
oddziałów. Normy te w większości są realizowane, natomiast z uwagi na brak 
pielęgniarek na rynku pracy zdarzają się przypadki niedopełnienia wskaźnika 
zatrudnienia. Szpital prowadzi otwartą rekrutację na stanowiska pielęgniarskie. 

                                                      
19  Co zostało potwierdzone informacjami otrzymanymi w toku kontroli od MPWS i PPIS.     
20 Dz. U. z 2012 r. poz. 1545, dalej: „rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2012 r.” 
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Oprócz tego w celu korygowania niedoboru pielęgniarek wydawane są polecenia 
wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych, podejmowane są działania mające 
na celu racjonalne gospodarowanie liczbą łóżek wykazanych w Rejestrze 
Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Rozważane jest również 
wprowadzenie dyżurów medycznych na zasadzie „opt-out” pełnionych przez 
pielęgniarki zatrudnione na podstawie umowy o pracę.  

(akta kontroli, str. 298)  

Przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Szpitala podała, że 
pielęgniarki Oddziału nie były angażowane do zadań niepielęgnacyjnych21, które 
mógł wykonać personel o niższych kwalifikacjach.  

(akta kontroli str. 272-273) 

W zakresie wpływu nowych norm zatrudnienia pielęgniarek (uzależnienie od ilości 
łóżek) p.o. Dyrektora Szpitala podała, że normy zatrudnienia pielęgniarek mają 
pozytywny wpływ na standaryzację i podwyższenie jakości opieki zdrowotnej. 
Niedobór pielęgniarek jest przyczyna 24% przypadków związanych ze śmiercią 
pacjentów, wypadkami bądź trwałym uszkodzeniem. Szpitale z wysokim 
wskaźnikiem zatrudnionych pielęgniarek odznaczają się niższym wskaźnikiem 
śmiertelności oraz niższym wskaźnikiem zdarzeń niepożądanych. Uwzględnienie 
faktycznego obłożenia łóżek przy obliczaniu minimalnych norm zatrudnienia 
pozwoliłoby na urealnienie relacji liczby personelu do liczby hospitalizowanych 
pacjentów. Takie założenie jest przykładem racjonalnego podejścia, które nie niesie 
ze sobą ryzyka spadku jakości udzielanych świadczeń, a pozwala na optymalne 
zarządzanie personelem oraz planowanie struktury zatrudnienia. W perspektywie 
aktualnej diagnozy rynku pracy pielęgniarek, podmioty lecznicze są żywo 
zainteresowane takim podejściem. Oprócz stałego podnoszenia jakości, kluczowym 
aspektem z punktu widzenia zarządzania Szpitalem jest udział kosztów osobowych. 
Stanowią one znaczną część budżetu, a przychód z tytułu wykonywanych procedur 
jest niedostateczny i wynika m.in. z niedoszacowanej wyceny świadczeń. 
Zatrudnienie większej ilości pielęgniarek ponad minimalny wskaźnik to jeden ze 
sposobów na zabezpieczenie realizacji wymaganego wskaźnika zatrudnienia na 
wypadek sytuacji losowych, powodujących nieprzewidziane absencje pracowników. 
Deficyt pracowników na rynku pracy powoduje, że możliwość stosowania tego 
rozwiązania jest niejednokrotnie ograniczona.        

  (akta kontroli str. 335-354) 

W kwestii pobytu opiekunów pacjentów niesamodzielnych sprawujących dodatkową 
opiekę pielęgnacyjną p.o. Dyrektora Szpitala podała, iż problemy jakie wiążą się 
z tym pobytem mają charakter wewnętrzny i zewnętrzny. Wśród zewnętrznych 
czynników wpływających na zmniejszony komfort pobytu należy wymienić przede 
wszystkim aspekt architektoniczny (np. ograniczona powierzchnia sal chorych, 
niedobór sprzętu, brak osobnych węzłów sanitarnych i pomieszczeń socjalnych 
przeznaczonych dla opiekunów). Warunki lokalowe w oddziałach szpitalnych są 
uwarunkowane przestrzenią zagospodarowaną pod katem realizacji podstawowego 
zakresu działalności, czyli leczenia i pielęgnowania pacjentów, a co obwarowane 
jest szczegółowymi przepisami w zakresie wymagań jakie powinny spełniać 
pomieszczenia podmiotu leczniczego. Ponadto jako czynnik wewnętrzny, 
a wynikający z bieżącej sytuacji w oddziale należy wskazać stan sanitarno-
epidemiologiczny. Aspekt epidemiologiczny stanowi zarazem czynnik zewnętrzny 
w tym sensie, że zależy od sposobu w jaki sprawowana jest dodatkowa opieka nad 

                                                      
21     Praca w charakterze rejestratorek, sekretarek (w tym do porządkowania dokumentacji lekarskiej), salowych 

(do sprzątania, np. mycia kaczek i basenów). 
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pacjentami przez ich opiekunów. W ocenie personelu medycznego, występują 
sytuacje nieprzestrzegania przez opiekunów podstawowych i przedstawionych przy 
przyjęciu do Szpitala zasad sanitarno-epidemiologicznych m.in. procedury higieny 
rąk i izolacji.       

(akta kontroli str. 335-354) 

1.5. W Oddziale Pediatrii i Neurologii Dziecięcej były dwie sale ponad trzyłóżkowe 
(czterołóżkowe). Nie stwierdzono przypadków umieszczania przy chorych informacji 
o ich stanie zdrowia dostępnych dla innych pacjentów lub opiekunów. Stwierdzono 
zaś umieszczanie na opaskach pacjentów informacji umożliwiających ich 
identyfikację, co szczegółowo opisano poniżej w sekcji „Stwierdzone 
nieprawidłowości”. 
Na salach wielołóżkowych nie umieszczono parawanów oddzielających opiekuna od 
innych pacjentów. Jak wyjaśniła Pielęgniarka Oddziałowa, Oddział dysponuje 
parawanami i jeżeli jest taka potrzeba lub życzenie opiekunów to parawan jest 
dostępny i zawsze umieszczany. Ze względów bezpieczeństwa jak też ze względu 
na obserwacje dzieci z problemami neurologicznymi i dobry dostęp do łóżek 
parawany nie są rutynowo stosowane. Parawany są stosowane w trakcie 
wykonywania czynności pielęgnacyjnych, badania czy innych sytuacji, które byłyby 
dla dziecka niekomfortowe. Nie stwierdzono przypadków zagrożenia 
bezpieczeństwa pacjentów lub opiekunów.      

(akta kontroli str. 55-63)   

1.6. Skargi, które wpłynęły do Szpitala w 2019 r. nie dotyczyły zagadnień 
związanych z niewłaściwym zapewnieniem opiekunom pacjentów niesamodzielnych 
właściwych warunków pobytu w oddziałach dziecięcych. Skargi te dotyczyły m.in.: 
długich terminów dostępności usług medycznych, zastrzeżeń do procesu leczenia 
i komunikacji pacjenta z personelem medycznym.  

(akta kontroli str. 149)  

W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. PPIS (poza kontrolami w zakresie 
spełniania wymagań w ramach programu dostosowawczego) przeprowadził 
w Szpitalu 42 kontrole dotyczące stanu sanitarno-higienicznego, postępowania 
z odpadami medycznymi oraz w związku z podejrzeniami wystąpienia ognisk 
epidemicznych. W czterech przypadkach stwierdzono nieprawidłowości, nakazano 
ich usunięcie, nałożono kary grzywny.  

(akta kontroli, str. 210-215)  

W 2019 r. Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego przeprowadził w Szpitalu kontrolę, która nie dotyczyła zagadnień 
związanych z niewłaściwym zapewnieniem opiekunom pacjentów niesamodzielnych 
właściwych warunków pobytu w Szpitalu.  

(akta kontroli, str. 216-218) 

W 2019 r. w Szpitalu zostało przeprowadzone coroczne badanie satysfakcji 
pacjentów, w ramach programu PASAT HOSPIT prowadzonego przez Centrum 
monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Z raportu końcowego z badania 
satysfakcji dotyczącego oddziałów dziecięcych Szpitala tj. Oddziału Pediatrii 
i Neurologii Dziecięcej oraz Oddziału Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii 
Dziecięcej wynikało m.in., iż: 

 na 229 udzielonych przez ankietowanych odpowiedzi 227 ankietowanych 
uznało że w trakcie leczenia mogło swobodnie kontaktować się z dzieckiem, 
dwóch ankietowanych odczuwało pewne ograniczenia w tym zakresie; 
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 na 274 udzielonych odpowiedzi w zakresie uzyskania wyczerpujących 
informacji o zasadach pobytu na oddziale (w tym godziny odwiedzin) 202 
ankietowanych odpowiedziało „TAK”, 63 „RACZEJ TAK”, 9 „NIE”, 

 ponad 90 % ankietowanych oceniło pozytywnie i raczej pozytywnie czystość 
sal, wyposażenie sal, ich estetykę, czystość i dostosowanie toalet do 
potrzeb dzieci.      

(akta kontroli str. 149-180) 

1.7. W toku kontroli NIK w badanych oddziałach przekazano opiekunom pacjentów 
poniżej 18 roku życia do wypełnienia kwestionariusze dotyczące: 

 stopnia zadowolenia z opieki pielęgnacyjnej Szpitala i przestrzegania praw 
pacjenta niesamodzielnego, 

 ograniczania prawa pacjenta do kontaktu z innymi osobami (głównie 
osobistego), dodatkowej opieki pielęgnacyjnej ze strony bliskich osób lub 
obecności takiej osoby przy udzielaniu świadczenia zdrowotnego; 

 naruszenia prawa pacjenta do tajemnicy informacji o stanie zdrowia, intymności 
i godności, w tym niewłaściwego zachowania personelu Szpitala wobec 
opiekuna lub pacjenta; 

 wyrażenia zgody by przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych obecne były inne 
osoby niż te, które ich udzielały; 

 wykonywania czynności w ramach opieki nad chorym, które powinny być 
wykonane przez personel Szpitala, lub interweniowania w sprawie wykonywania 
zaniedbywanych czynności; 

 uwag do warunków pobytu opiekuna i pacjenta w Szpitalu, 

 propozycji dotyczących poprawy opieki nad pacjentem niesamodzielnym 
i przestrzegania jego praw. 

Odpowiedzi udzieliło 11 osób, którym przekazano kwestionariusz. Dziewięciu 
respondentów przyznało pięć punktów22, dwóch respondentów cztery punkty 
w zakresie zadowolenia z opieki pielęgnacyjnej Szpitala i przestrzegania praw 
pacjenta. Tylko jeden opiekun zgłosił uwagę w zakresie warunków pobytu pacjenta 
w Szpitalu (brak tabletek na gardło i kropli do nosa dla dziecka), pozostałych 
dziesięciu nie zgłosiło uwag i nie miało propozycji odnośnie poprawy opieki nad 
pacjentem niesamodzielnym i przestrzegania jego praw.  

(akta kontroli str. 219-251)  

1.8. W okresie do 20 października 2011 r. do 30 kwietnia 2019 r. w Szpitalu 
obowiązywały następujące stawki kosztu pobytu rodzica/opiekuna: 
- pobyt rodzica/opiekuna każda doba (ze wskazaniem terapeutycznym) – 20 zł, 
- pobyt rodzica/opiekuna każda doba (bez wskazań terapeutycznych) – 24,60 zł, 
- śniadanie – 6,00 zł, obiad – 12,00 zł, kolacja – 6,00 zł.    

(akta kontroli, str. 252)  
W okresie od 1 maja 2019 do 2 lipca 2019 r. opłata za całodobowy pobyt rodzica lub 
opiekuna prawnego przy dziecku wynosiła – 10 zł. Jednorazowo w pierwszej dobie 
pobytu doliczana była opłata w wysokości 10,00 zł za wydanie i powleczenie 
kompletu pościeli (poduszka, koc). Każda zmiana kompletu pościeli w trakcie pobytu 
rodzica lub opiekuna przy dziecku wiązała się z dodatkową opłatą w wysokości 
5,00 zł. 

(akta kontroli, str. 253-254) 

Z dniem 3 lipca 2019 r. zniesiono w Szpitalu opłatę za całodobowy pobyt 
przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim 

                                                      
22 W skali od 1 do 5 punktów. 
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oraz przy pacjencie posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu 
niepełnosprawności.  

(akta kontroli, str. 255) 

Od 3 lipca do 31 grudnia 2019 r. na Oddziale Pediatrii i Neurologii Dziecięcej 
przebywało łącznie 428 opiekunów (łącznie 2 411 osobodni). Zgodnie z art. 35 ust. 4 
w związku z ust. 1 i art. 34 ust 3 ustawy o prawach pacjenta od 3 lipca 2019 r. 
opiekunowie nie byli obciążani kosztami pobytu.  Koszty pobytu opiekunów 
pacjentów małoletnich Szpital wykazywał do rozliczenia z Narodowym Funduszem 
Zdrowia.  

 (akta kontroli, str. 355-380)  

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

1. Szpital nie zapewnił na Oddziale Pediatrii i Neurologii Dziecięcej wymaganej 
liczby etatów pielęgniarek. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia 
w sprawie świadczeń gwarantowanych w leczeniu szpitalnym, poz. 36. 
Pediatria wskazano, że w 2019 r. równoważnik zatrudnienia pielęgniarek 
wynosi 0,6 etatu na łóżko. Przy 35 łóżkach na Oddziale wymagane było 
zabezpieczenie 21 etatów pielęgniarskich, natomiast Szpital zapewnił 
20 etatów w okresie od stycznia do marca oraz od października do grudnia 
2019 r. i 19 etatów w okresie od kwietnia do września 2019 r., średnio 
19,5 etatu. Od stycznia 2020 r. równoważnik zatrudnienia pielęgniarek wynosi 
0,8 etatu na łóżko. Przy 35 łóżkach na Oddziale wymagane jest zabezpieczenie 
28 etatów pielęgniarskich, natomiast Szpital zapewnił 21 etatów. Nie spełniono 
również przyjętej w Szpitalu minimalnej normy zatrudnienia pielęgniarek w tym 
Oddziale, która wynosiła 22 etaty, zgodnie z Zarządzeniem nr 88/2018 
Dyrektora Szpitala z dnia 19 grudnia 2018 r.  

(akta kontroli str. 282-284, 355-380) 

Dyrektor wyjaśnił, że:  Szpital od momentu wejścia w życie przepisów 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. zmieniającego 
rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia 
szpitalnego wprowadzających równoważnik zatrudnienia pielęgniarek, 
podejmuje starania w celu dostosowania liczby zatrudnionych pielęgniarek 
w Oddziale Pediatrii i Neurologii Dziecięcej do poziomu wynikającego 
z ww. przepisów. Działania Szpitala zmierzają z jednej strony do zatrudnienia 
dodatkowych pielęgniarek, a  z drugiej do ograniczenia liczby łóżek w tym 
Oddziale (średnie obłożenie na tym oddziale w ostatnich trzech latach wynosi 
ok. 55%). Zatrudnienie nowego pracownika jest trudne z uwagi na brak 
dostępnych kadr na rynku (co jest pochodną niewydolnego systemu kształcenia 
personelu pielęgniarskiego, a także rozpowszechniania się w społeczeństwie 
informacji o bardzo niskim w stosunku do wymagań zawodowych poziomie 
wynagradzania personelu pielęgniarskiego – ostatnio nastąpiło znaczne 
poprawienie warunków wynagradzania, wiedza o tym jednak nie jest na tyle 
rozpowszechniona, aby skłaniać osoby wybierające ścieżkę kariery do podjęcia 
kształcenia w celu uzyskania tytułu zawodowego pielęgniarki. W zakresie 
zmniejszania liczby łóżek na Oddziale Pediatrii i Neurologii Dziecięcej, Szpital 
podjął taką inicjatywę, nie spotkała się ona do tej pory z akceptacją Konsultanta 
Wojewódzkiego w dziedzinie pediatrii. Szpital będzie kontynuował działania 
w tym zakresie (jak w przypadku innych oddziałów w podobnej sytuacji, 
tzn. oddziałów, na których obłożenie łóżek jest dużo niższe od nominalnej 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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liczby łóżek), ostateczne decyzje w tym zakresie nie należą jednak do Dyrekcji 
Szpitala.        

 (akta kontroli str. 388-393)  

2. Pacjenci Oddziału Pediatrii i Neurologii Dziecięcej nie byli zaopatrzeni w znaki 
identyfikacyjne lecz otrzymali opaski z imieniem i nazwiskiem oraz datą 
urodzenia na zewnętrznej stronie, wbrew wymogom art. 36 ust. 3 ustawy 
o działalności leczniczej. Stosownie do art. 36 ust. 5 tej ustawy znak 
identyfikacyjny, o którym mowa w ust. 3, zawiera informacje pozwalające 
na ustalenie imienia i nazwiska oraz daty urodzenia pacjenta, zapisane 
w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta przez osoby nieuprawnione. 

(akta kontroli str. 55-63) 

Dyrektor wyjaśnił, że ze względu na specyfikę oddziałów pediatrycznych, 
stosowane są na nich inne niż w pozostałych oddziałach Szpitala opaski 
identyfikacyjne zapewniające bezpieczeństwo dla małoletnich pacjentów. 
Na opaskach tych nie ma możliwości technicznej dokonania wydruku kodu 
kreskowego z systemu informatycznego. W przypadku tej grupy pacjentów 
oprócz różnic technologicznych w stosunku do opasek identyfikacyjnych 
przeznaczonych dla dorosłych, kluczowe znaczenie ma możliwość szybkiej 
identyfikacji osób, z którymi kontakt słowny jest często ograniczony lub 
niemożliwy. Szpital podejmuje działania w zakresie zaopatrzenia pacjentów 
w znaki identyfikacyjne w oddziałach dziecięcych, w tym analizuje dostępne 
technologie m.in. eliminuje negatywny wpływ stosowanych materiałów na stan 
powłok skórnych. Aktualnie planowane jest także rozpoczęcie testów 
rozwiązania opartego na identyfikacji pacjenta z wykorzystaniem mobilnych 
urządzeń wyposażonych w czytnik kodów kresowych. Generalny nakaz 
stosowania znaków identyfikacyjnych wyłączający stosowanie podstawowych 
danych identyfikacyjnych pacjenta jest rozwiązaniem, które w codziennej 
praktyce podmiotów leczniczych jest uciążliwe, a w niektórych przypadkach 
negatywnie wpływa na bezpieczeństwo hospitalizowanych. Należy również 
podkreślić, że identyfikacja pacjentów w tym sensie nie jest i nie powinna być 
równa upublicznieniu danych medycznych/wrażliwych.    

(akta kontroli, str. 355-382) 

 
Szpital zapewnił możliwość całodobowego pobytu opiekunów pacjentów na 
Oddziale Pediatrii i Neurologii Dziecięcej. Stworzone zostały warunki dziennego 
pobytu opiekunów i odwiedzających. Dysponowano odpowiednią ilością 
dodatkowych łóżek bądź leżanek oraz zapewniono dostęp do pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych, w tym natrysków. Tym samym umożliwiono spełnianie praw 
pacjenta do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej i kontaktu osobistego z innymi 
osobami. Wszystkie zatrudnione pielęgniarki posiadały odpowiednie kwalifikacje, 
zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych 
w leczeniu szpitalnym oraz rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wymaganych 
od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach 
leczniczych niebędących przedsiębiorcami. Od 3 lipca 2019 r. zgodnie z art. 34 i 35 
ustawy o prawach pacjenta Szpital nie obciążał kosztami pobytu osób sprawujących 
całodobową dodatkową opiekę pielęgnacyjną nad pacjentami poniżej 18 roku życia. 

Szpital nie zapewnił natomiast wymaganej rozporządzeniem w sprawie świadczeń 
gwarantowanych w leczeniu szpitalnym liczby etatów pielęgniarek.  Niezgodnie 
z wymogami art. 36 ust. 3 i 5 ustawy o działalności leczniczej na opaskach 

OCENA CZĄSTKOWA 
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pacjentów Oddziału Pediatrii i Neurologii Dziecięcej umieszczanie informacji 
umożliwiających identyfikację pacjentów przez osoby nieuprawnione. 
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2. Zapewnienie warunków pobytu opiekunom dorosłych 
pacjentów niesamodzielnych jako wypełnienie praw tych 
pacjentów do zapewnienia dodatkowej opieki pielęgnacyjnej   

2.1. Zasady odwiedzin pacjentów dorosłych niesamodzielnych, przepisy 
porządkowe i obowiązki osób odwiedzających pacjentów były tożsame z regulacjami 
dotyczącymi pacjentów poniżej 18 roku życia. Szczegóły przedstawiono w punkcie 
1.1 wystąpienia pokontrolnego.  

(akta kontroli str. 3-45) 

2.2. W 2019 r. w trzech badanych oddziałach dla dorosłych23:  

– Klinicznym Kardiologii Interwencyjnej z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru 
Kardiologicznego: było 65 łóżek, przebywało w nim 2 688 pacjentów 
przez średnio 3,58 dni, 

– Chirurgii Naczyń z Pododdziałem Zabiegów Endowaskularnych: były 30 łóżek, 
przebywało w nim 1 723 pacjentów przez średnio 3,01 dnia, 

– Klinicznym Chirurgii Klatki Piersiowej i Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem 
Rehabilitacji Pulmonologicznej były 34 łóżka od stycznia do marca i 54 łóżka 
od kwietnia do grudnia 2019 r., przebywało w nim 3 621 pacjentów przez średnio 
3,17 dni. 

(akta kontroli, str. 284) 

W 2019 r. (pod rozpoczęciem kontroli) w Szpitalu odnotowano sześć przypadków 
pobytu całodobowego opiekunów dorosłych pacjentów niesamodzielnych. Dwa 
przypadki w Oddziale Klinicznym Kardiologii Interwencyjnej z Pododdziałem 
Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, jeden przypadek w Oddziale Chirurgii 
Naczyń z Pododdziałem Zabiegów Endowaskularnych i trzy przypadki w Oddziale 
Klinicznym Chirurgii Klatki Piersiowej i Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem 
Rehabilitacji Pulmonologicznej. Szpital nie prowadził ewidencji opiekunów pacjentów 
niesamodzielnych. Informacja dotycząca pobytu opiekuna wraz z pacjentem 
odnotowywana była w dokumentacji medycznej pacjentów. W trakcie kontroli nie 
odnotowano przypadków pobytu opiekunów wraz z pacjentem niesamodzielnym. 
W dniu oględzin24 na badanych oddziałach nie przebywali całodobowo tacy 
opiekunowie.  

 (akta kontroli str. 256-269, 300-327) 

Zapewniono kontakt osobisty pacjentów z odwiedzającymi na ogólnych zasadach 
określonych w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala.  
Nie stwierdzono przypadków naruszania praw pacjentów do kontaktu z innymi 
osobami i całodobowej dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. Nie wprowadzano 
ograniczeń w zapewnianiu kontaktu (osobistego, telefonicznego, 
korespondencyjnego) i tej opieki, w tym na podstawie art. 5 ustawy o prawach 
pacjenta. 
Oględziny wykazały, że we wszystkich badanych oddziałach przebywały osoby 
odwiedzające, które miały zapewnione miejsce do siedzenia. 
Przy salach chorych na każdym z Oddziałów były odrębne pomieszczenia 
higieniczno-sanitarne ze śluzą wyposażone w natrysk, miskę ustępową, umywalkę, 
dozownik z mydłem w płynie, pojemniki z jednorazowymi ręcznikami i pojemnik 
na ręczniki zużyte. W każdym z Oddziałów znajdowało się pomieszczenie 
higieniczno-sanitarne z pełnymi udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych. 

                                                      
23 Na badanych oddziałach dla dorosłych nie było pododdziałów dziecięcych. 
24 19 lutego 2020 r. 
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Na korytarzach wydzielono kąciki z lodówką, czajnikiem dla pacjentów 
i odwiedzających. 
W dniu oględzin w Oddziałach przy pacjentach nie przebywał całodobowo żaden 
opiekun. W sytuacji pobytu opiekuna wraz z pacjentem w Oddziale opiekunowi 
zapewniana jest leżanka bądź wolne łóżko pacjenta (jeśli jest taka możliwość).   
Jak wyjaśniły Pielęgniarki Oddziałowe zarówno pacjenci, jak i opiekunowie lub 
osoby odwiedzające informowane są o zasadach pobytu przy przyjęciu, zgodnie 
z ustalonym regulaminem oddziału oraz procedurą „Zasady uczestniczenia rodziny/ 
opiekunów w procesie opieki nad pacjentem.”25 Regulaminy Oddziałów 
umieszczone był na tablicach ogłoszeń Oddziałów.  

W dniu oględzin w Oddziale było czysto, a meble, podłogi oraz połączenia podłóg ze 
ścianami umożliwiały ich mycie i dezynfekcję. 

(akta kontroli str. 256-269) 

W zakresie sprawowania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej przez opiekunów 
dorosłych pacjentów niesamodzielnych, p.o. Dyrektora Szpitala podała, że biorąc 
pod uwagę liczbę dorosłych pacjentów niesamodzielnych wymagających pobytu 
opiekunów należy stwierdzić, że przypadki te były nieliczne i miały najczęściej 
miejsce w oddziałach zabiegowych. W pozostałych oddziałach o profilu 
zachowawczym skala występowania omawianego zjawiska była porównywalna lub 
mniejsza.  

(akta kontroli str. 335-354) 

W zakresie udogodnień, które powinny być zastosowane aby zaspokoić potrzeby 
opiekunów pacjentów niesamodzielnych, Pielęgniarki Oddziałowe podały 
m.in., że  oddziały dysponują sprzętem, który może być wykorzystywany przez 
opiekunów osób niesamodzielnych (łóżka, leżanki, sanitariaty, aneksy kuchenne).      

 (akta kontroli str. 292-297) 

Monitoring wizyjny zainstalowany był na korytarzach ww. Oddziałów. Dostęp do 
obrazu mieli jedynie pracownicy ochrony Szpitala. Ponadto w Oddziale Klinicznym 
Kardiologii Interwencyjnej z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 
monitoring zainstalowany był w salach, w których hospitalizowane są osoby 
ze skrajną niewydolnością krążenia, wymagające wzmożonego nadzoru. Dostęp 
do obrazu ma tylko personel medyczny zatrudnionych w Oddziałach. 

(akta kontroli, str. 270) 

2.3. Szpital zrealizował postanowienia programu dostosowania dotyczące 
ww. Oddziałów co przedstawiono w punkcie 1.3 wystąpienia pokontrolnego. 

 (akta kontroli str. 64-142) 

2.4. W 2019 r.:  

– w Oddziale Klinicznym Kardiologii Interwencyjnej z Pododdziałem Intensywnego 
Nadzoru Kardiologicznego największe obłożenie łóżek było w lutym (81,43%) 
i marcu (80,74%), najmniejsze w lipcu (69,83%), a średnio w roku wyniosło 
74,59%. Na 62 zatrudnione pielęgniarki i opiekunów medycznych w lutym 
i marcu faktycznie pracę na danej zmianie wykonywało od 8 do 18 osób, 

– w Oddziale Chirurgii Naczyń z Pododdziałem Zabiegów Endowaskularnych, 
największe obłożenie było w marcu (83,23%), lipcu (80,79%), najmniejsze 
w listopadzie (68,78%), a średnio w roku 72,92%. Na 26 zatrudnionych 
pielęgniarek i opiekunów medycznych w marcu i 28 zatrudnionych w lipcu 

                                                      
25 Również w zakresie opłat za pobyt.  
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faktycznie pracę na danej zmianie wykonywało odpowiednio od 3 do 8 osób oraz 
od 3 do 7 osób,    

– w Oddziale Klinicznym Chirurgii Klatki Piersiowej i Chirurgii Onkologicznej 
z Pododdziałem Rehabilitacji Pulmonologicznej  największe obłożenie było 
w styczniu (130,83%) i marcu (121,16%), najmniejsze w sierpniu (73,78%), 
a średnio w roku wynosiło 87%. Na 64 zatrudnionych pielęgniarek i opiekunów 
medycznych w styczniu i 61 zatrudnionych w marcu faktycznie pracę na danej 
zmianie wykonywało odpowiednio od 6 do 14 osób oraz od 5 do 21 osób.   

 (akta kontroli str. 282-284) 

W ww. trzech poddanych kontroli Oddziałach spełniono wymagania dotyczące liczby 
zatrudnionych pielęgniarek, wynikające z rozporządzenia w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego. W Oddziale Klinicznym 
Kardiologii Interwencyjnej z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 
faktyczna liczba etatów wyniosła 59 - w styczniu i kwietniu, 58 – w lutym, 57 – 
w marcu, od maja do czerwca i od września do grudnia, 56 – w lipcu 2019 r., 
a wymagana wynosiła 45,5 etatów (przy 65 łóżkach w oddziale i wskaźniku 
zatrudnienia dla oddziału wynoszącym 0,7 etatu na łóżko).  
W Oddziale Chirurgii Naczyń z Pododdziałem Zabiegów Endowaskularnych  
faktyczna liczba etatów wynosiła 21 – od stycznia do lutego, 23 w marcu, 25 – 
od kwietnia do sierpnia,  26 – od września do grudnia 2019 r., a wymagana wynosiła 
21 etatów (przy 30 łóżkach w oddziale i wskaźniku zatrudnienia dla oddziału 
wynoszącym 0,7 etatu na łóżko). 
W Oddziale Chirurgii Klatki Piersiowej i Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem 
Rehabilitacji Pulmonologicznej faktyczna liczba etatów  wynosiła 55 – w styczniu, 54 
– w lutym i we wrześniu, 53 w październiku, 52 – w sierpniu, listopadzie i grudniu, 51 
– od marca do maja i w lipcu 2019 r. Wymagana liczba etatów od stycznia do marca 
wynosiła 23,8 etatu (przy 34 łóżkach w oddziale i wskaźniku zatrudnienia dla 
oddziału wynoszącym 0,7 etatu na łóżko), a od kwietnia do grudnia 37,8 etatu 
(przy 54 łóżkach w oddziale i wskaźniku zatrudnienia dla oddziału wynoszącym 
0,7 etatu na łóżko). 
Liczba zatrudnionych w ww. Oddziałach pielęgniarek spełniała również przyjęte 
w Szpitalu minimalne normy zatrudnienia.  
Wszystkie zatrudnione pielęgniarki posiadały odpowiednie kwalifikacje, zgodnie 
z wymogami ww. rozporządzenia oraz rozporządzenia w sprawie kwalifikacji 
wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy 
w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. 

  (akta kontroli str. 282-284, 328-334) 

Przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i położnych Szpitala podała, 
że pielęgniarki nie były angażowane do zadań nie pielęgnacyjnych w oddziałach dla 
pacjentów dorosłych. .  

(akta kontroli str. 272-273) 

Spośród badanych oddziałów opiekunowie medyczni byli zatrudnieni: w Oddziale 
Klinicznym Kardiologii Interwencyjnej z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru 
Kardiologicznego (cztery etaty od stycznia do sierpnia 2019 r. i pięć etatów 
od września do grudnia 2019 r.), w Oddziale Chirurgii Naczyń z Pododdziałem 
Zabiegów Endowaskularnych (dwa etaty w styczniu 2019 r. i trzy etaty od lutego 
do grudnia 2019 r.) oraz w Oddziale Klinicznym Chirurgii Klatki Piersiowej i Chirurgii 
Onkologicznej z Pododdziałem Rehabilitacji Pulmonologicznej (dziewięć etatów 
w  styczniu, lutym i sierpniu 2019 r., w pozostałych miesiącach dziesięć etatów).  

  (akta kontroli str. 284) 
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Jak wyjaśniły Pielęgniarki Oddziałowe opiekunowie medyczni oprócz obowiązków 
higieniczno-pielęgnacyjnych wykonywali obowiązki pomocnicze w zakresie 
przewożenia pacjentów na badania diagnostyczne i zabiegi operacyjne, transportu 
aparatury medycznej i innych potrzebnych do pracy Oddziałów przedmiotów. 

(akta kontroli, str. 292-297) 

2.5. W Oddziale Klinicznym Kardiologii Interwencyjnej z Pododdziałem 
Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego było 16 sal ponad trzyłóżowych (osiem sal 
czterołóżowych, w tym cztery sale w Pododdziale Intensywnego Nadzoru 
Kardiologicznego oraz osiem sal trzyłóżowych).  W pozostałych Oddziałach nie było 
takich sal. W salach chorych nie były umieszczane żadne informacje medyczne. 
Na opaskach indentyfikacyjnych pacjentów badanych oddziałów umieszczony był 
kod kreskowy (na stronie zewnętrznej) oraz imię i nazwisko oraz data urodzenia (od 
wewnętrznej strony). 
W salach wielołóżkowych w czasie wykonywania czynności sanitarno – 
higienicznych stosowane są parawany, w celu zagwarantowania intymności 
pacjentom. 

 (akta kontroli str. 256-269) 

2.6. Skargi, które wpłynęły do Szpitala w 2019 r., przeprowadzone w tymże roku 
kontrole zewnętrzne lub wewnętrzne ani wnioski z kontroli wcześniejszych 
nie wskazywały na przypadki łamania praw pacjenta lub zapewniania opiekunom 
niewłaściwych warunków pobytu na oddziałach dla dorosłych.  

 (akta kontroli str. 149) 

2.7. Osoby odwiedzające dorosłych pacjentów z trzech badanych Oddziałów 
udzieliły odpowiedzi na pytania wynikające z kwestionariusza NIK (szczegółowo 
przedstawionego w punkcie 1.8). Odpowiedzi udzieliły 3 osoby. Zadowolenie 
z opieki pielęgnacyjnej Szpitala i przestrzeganie praw pacjenta oceniono na 
najwyższym poziomie (5 punktów). Żaden z respondentów nie miał uwag 
do warunków stworzonych dla odwiedzających i pacjentów w Szpitalu, 
ani propozycji dotyczących opieki nad pacjentem niesamodzielnym 
i przestrzeganiem jego praw.  

(akta kontroli str. 273-281) 

W 2019 r. w Szpitalu zostało przeprowadzone coroczne badanie satysfakcji 
pacjentów, w ramach programu PASAT HOSPIT prowadzonego przez Centrum 
monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Z raportu końcowego z badania 
satysfakcji dotyczącego oddziałów Szpitala przeznaczonych dla pacjentów 
dorosłych, w tym trzech będących przedmiotem kontroli, tj. Oddziału Klinicznego 
Kardiologii Interwencyjnej z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru 
Kardiologicznego, Oddziału Chirurgii Naczyń z Pododdziałem Zabiegów 
Endowaskularnych oraz Oddziału Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej i Chirurgii 
Onkologicznej z Pododdziałem Rehabilitacji Pulmonologicznej wynikało m.in., iż: 

 ponad 90% ankietowanych uznało, iż w sposób prawidłowy/raczej prawidłowy 
zostało poinformowanych o zasadach funkcjonowania danego oddziału, 

 ponad 90 % ankietowanych dobrze oceniło warunki pobytu w oddziale: 
w zakresie wyposażenia sal chorych, czystości toalet, dostosowania łazienek do 
potrzeb chorych, warunków snu i odpoczynku, dostępu do telefonu; 

 ponad 90 % ankietowanych oceniło pozytywnie personel pielęgniarski.  

(akta kontroli, str. 149, 181-209) 
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2.8. W okresie od 1 stycznia do 2 lipca 2019 r. nie stwierdzono przypadków 
pobierania przez Szpital odpłatności od osób sprawujących dodatkową opiekę 
pielęgnacyjną nad dorosłymi pacjentami niesamodzielnymi. 

(akta kontroli, str. 287) 

W kwestii pobierania opłat od opiekunów pacjentów innych niż małoletni 
i posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności p.o. Dyrektora Szpitala 
wyjaśniła, iż pobyty opiekunów pacjentów niesamodzielnych poza oddziałami 
dziecięcymi zdarzają się sporadycznie. Wśród przedstawionych przypadków 
zidentyfikowanych na potrzeby kontroli, miały miejsce hospitalizację pacjentów 
nieposiadających znacznego stopnia niepełnosprawności (dorosłych), 
a korzystających z dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. Od 3 lipca 2019 r. Szpital nie 
pobierał opłat za pobyt opiekunów sprawujących dodatkową opiekę pielęgnacyjną 
nad pacjentami dorosłymi, bez względu na posiadanie orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności. Ewentualne koszty związane z pobytem Szpital pokrywa 
z własnych środków.        

  (akta kontroli str. 335-354)    

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 

 
Szpital zapewnił możliwość całodobowego pobytu opiekunów pacjentów 
w kontrolowanych Oddziałach dla osób dorosłych. Stworzone zostały warunki 
dziennego pobytu opiekunów i odwiedzających. Dysponowano odpowiednią ilością 
dodatkowych łóżek oraz zapewniono dostęp do pomieszczeń higieniczno-
sanitarnych, w tym natrysków. Tym samym umożliwiono spełnianie praw pacjenta 
do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej i kontaktu osobistego z innymi osobami. Szpital 
zapewnił wymaganą rozporządzeniem w sprawie świadczeń gwarantowanych 
w leczeniu szpitalnym liczbę etatów pielęgniarek. Wszystkie zatrudnione pielęgniarki 
posiadały odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z wymogami ww. rozporządzenia oraz 
rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na 
poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami. Od 3 lipca 2019 r. zgodnie z art. 34 i 35 ustawy o prawach 
pacjenta Szpital nie obciążył kosztami pobytu osoby sprawującej całodobową 
dodatkową opiekę pielęgnacyjną nad pacjentem posiadającym orzeczenie 
o znacznym stopniu niepełnosprawności.  

 

III. Uwagi i wnioski 

Najwyższa Izba kontroli nie formułuje uwag. 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, 
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

1) wypracowanie rozwiązań dla zaopatrzenia pacjentów oddziałów dziecięcych 
Szpitala w znaki identyfikacyjne, zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy o działalności 
leczniczej; 

2) podjęcie działań dla zapewnienie wymaganej liczby etatów pielęgniarek 
w  Oddziale Pediatrii i Neurologii Dziecięcej, stosownie do norm wewnętrznych 
ustalonych na podstawie rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych 
z zakresu leczenia szpitalnego. 

 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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IV. 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 Krakowie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 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. 

 

Kraków,     marzec 2020 r. 

 

Kontroler 

     Anna Stochel – Łukasińska 

Główny specjalista kontroli 
państwowej 
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