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I. Dane identyfikacyjne 
Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu, ul. Szpitalna 
14, 34-400 Nowy Targ   

 

Marek Wierzba, Dyrektor, od 1 lipca 2010 r. 

 

Zapewnienie opiekunom pacjentów niesamodzielnych właściwych warunków pobytu 
w szpitalu w latach 2019-2020 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych, 
tj. 9 marca 2020 r.) 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie 

 

 

Jerzy Baranek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/2004/2019 z 17 grudnia 2019 r.   

 (akta kontroli str. 1) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489 ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Szpital zapewnił możliwość całodobowego pobytu opiekunów pacjentów na Oddziale 
Dziecięcym. Opiekunom przygotowano odpowiednią liczbę dodatkowych łóżek lub 
rozkładanych foteli oraz dostęp do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, w tym 
natrysków3. Stworzono też warunki dziennego pobytu dla opiekunów i odwiedzających 
na trzech badanych oddziałach dla dorosłych4. Tym samym zapewniono prawo 
pacjenta5 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 musieli wyręczać w obowiązkach 
personelu medycznego lub interweniować w sprawie czynności pielęgnacyjnych. 
Szpital nie obciążał też kosztami pobytu osób sprawujących całodobową dodatkową 
opiekę pielęgnacyjną nad pacjentami, w  tym poniżej 18 roku życia oraz posiadającymi 
orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Działaniami nieprawidłowymi było 
jednak: 

 niezamieszczenie na tablicach informacyjnych oddziałów pełnej informacji 
o prawach pacjenta, wynikających z ustawy o prawach pacjenta; 

 niezapewnienie na Oddziale Dziecięcym dla pacjentów niepełnosprawnych 
pomieszczenia higieniczno-sanitarnego z natryskiem oraz brak zabezpieczeń 
w  pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, uniemożliwiających wtargnięcie osób 
trzecich oraz możliwości ciągłej obserwacji pacjentów w pododdziale dzieci 
młodszych,  

 przechowywanie na Oddziale Neurologii w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym 
(dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych) wózków inwalidzkich oraz 
wentylatorów biurowych; 

 niezapewnienie wymaganej liczby pielęgniarek na dwóch oddziałach (z czterech 
objętych kontrolą), tj. od 1 stycznia 2019 r na Oddziale Medycyny Paliatywnej oraz 
od 1  stycznia 2020 r. na Oddziale Dziecięcym. Braki w obsadzie w stosunku do 
liczby łóżek na Oddziale Medycyny Paliatywnej wyniosły 3 etaty (wg norm 
wewnętrznych), a  na Oddziale Dziecięcym 2 etaty; 

 umieszczanie na opaskach pacjentów informacji umożliwiających identyfikację 
pacjentów przez osoby nieuprawnione. 

  

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną, jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
3 Co było wymagane postanowieniami rozporządzenia 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 (dalej rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r.). 

4 W oddziałach tych opiekunowie praktycznie nie przebywali całodobowo. 
5 O których mowa w art. 34 i 35 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

(Dz. U. z  2019 r. poz. 1127, ze zm.), dalej: ustawa o prawach pacjenta. 

OCENA OGÓLNA 



 

4 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe6 kontrolowanej działalności 

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

1.1. Zgodnie z postanowieniami § 46 Regulaminu Organizacyjnego Szpitala7 oraz 
regulaminu odwiedzin8 na oddziałach obowiązywały następujące zasady odwiedzin 
pacjentów: 

 zalecono odwiedziny w dni robocze w godzinach od 1200 do 2000, a w dni wolne 
od pracy i święta w godzinach od 1000 do 2000; 

 ordynatorzy/kierownicy oddziałów mogli ustalić inne godziny odwiedzin, 
dostosowując je do specyfiki oddziału, podając stosowną informację na drzwiach 
wejściowych na oddział oraz stronie internetowej Szpitala; 

 dyrektor lub upoważniona przez niego osoba, ze względów epidemiologicznych lub 
innych istotnych przyczyn mogła wprowadzić zakaz odwiedzania pacjentów; 

 zalecono ograniczenie do minimum liczbę osób jednocześnie u pacjenta 
(sugerowano, aby przy pacjencie nie przebywało więcej niż 2 osoby) oraz 
nieuczestniczenie w odwiedzinach dzieci do 13 lat; 

 za zgodą ordynatora/kierownika oddziału, przy pacjencie w stanie ciężkim, przez 
całą dobę mogła przebywać jedna osoba. 

W regulaminie wskazano również obowiązki osób odwiedzających pacjenta oraz 
obowiązujące ich zakazy, jak np. zakaz siadania na łóżku pacjenta oraz łóżkach 
przygotowanych na przyjęcie pacjentów.  

Przedmiotowy Regulamin zamieszczony był na stronie internetowej Szpitala. Ponadto 
na stronie internetowej oraz tablicach informacyjnych oddziałów Szpitala zamieszczona 
była informacja pn. Prawa i obowiązki pacjenta. Informacja ta nie zawierała praw 
wynikających z postanowień art. 33 i 34 ustawy o prawach pacjenta, tj. prawa pacjenta 
do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, 
dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. W toku kontroli uzupełniono przedmiotową informację 
o  prawa wynikające z powyższych artykułów. 

(akta kontroli str. 5-63, 175-184) 

Oddział Dziecięcy posiadał wewnętrzne uregulowania9, dotyczące pobytu na oddziale 
pacjentów, rodziców i opiekunów oraz zakresu opieki, jaką mogła świadczyć rodzina 
i bliscy pacjenta. Przedmiotowe przepisy znajdowały się u pielęgniarki dyżurnej.  

Pielęgniarka oddziałowa wyjaśniła, że przy przyjęciu dziecka na Oddział, 
rodzicom/opiekunom dziecka udostępniano powyższe regulacje, celem zapoznania się 
z  nimi, a następnie odbierano od nich stosowne oświadczenie o zapoznaniu się z nimi. 

Zgodnie z Regulaminem Oddziału, m.in.: 

 na oddziale i na sali dziecka w celu pielęgnacji i pomocy w leczeniu mógł 
przebywać jeden opiekun - po uzgodnieniu z lekarzem oddziału; 

 ze względów organizacyjnych, odwiedziny na oddziale odbywały się w  godzinach 
od 1200 do 2000. U jednego pacjenta nie mogły przebywać więcej niż dwie osoby 
jednocześnie - jeżeli nie było innych zaleceń nadzoru sanitarnego; 

                                                      
6 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. 
7 Wprowadzony zarządzeniem wewnętrznym GŁ-021-1-198/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. 
8 Wprowadzony zarządzeniem nr GŁ-021-1-31/16 z dnia 11 marca 2016 r.  
9 Regulamin Oddziału Pediatrycznego oraz Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych i opieki, jaką może świadczyć rodzina 

i bliscy pacjenta. 
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 rodzic/opiekun sprawujący dodatkową opiekę nad dzieckiem w godzinach nocnych, 
za zgodą ordynatora/lekarza dyżurnego mógł spać w sali wraz z dzieckiem 
(nie na jednym łóżku) na własnej macie, materacu, bądź wolnym łóżku; 

 pacjenci mogli korzystać z telefonów komórkowych w sposób, który nie był 
uciążliwy dla innych pacjentów i zakłócający pracę aparatury medycznej; 

 rodzice/opiekunowie oraz odwiedzający zobowiązani byli do korzystania z toalet 
wyłącznie dla nich przeznaczonych. 

(akta kontroli str. 64-82) 

W ramach opieki nad pacjentem, rodzina i bliscy pacjenta (po wcześniejszym 
uzgodnieniu z  pielęgniarką) mogli: 

 wykonywać czynności higieniczne (mycie, czesanie, obcinanie paznokci, nacieranie 
balsamem, zmiana pieluchomajtek, zmiana pozycji ciała, zmiana bielizny osobistej 
pacjenta, zmiana bielizny pościelowej); 

 pomóc pacjentowi w przygotowaniu i spożyciu posiłku, dopajaniu pacjenta; 

 w obrębie oddziału i poza nim asystować w badaniach diagnostycznych oraz 
specjalistycznych konsultacjach lekarskich. 

Szpital nie wydawał (w formie pisemnej) opiekunom pacjentów pozwoleń na pobyt na 
oddziale zarówno w dzień jak i w nocy oraz nie ewidencjonował ich pobytu. 

(akta kontroli str. 64-82) 

1.2. W 2019 r. na Oddziale Dziecięcym było 25 łóżek i przebywało w nim 2 190 
pacjentów przez średnio 3,15 dnia. W dniu oględzin10 na Oddziale przebywało 
18 pacjentów i 18 opiekunów. W 2019 r. nie wprowadzano ograniczeń w wypełnianiu 
praw pacjenta. Na Oddziale od 14 stycznia 2020 r. z powodu wzrostu infekcji górnych 
dróg oddechowych obowiązywał zakaz odwiedzin pacjentów. 

Najwięcej opiekunów na Oddziale było w dniach od 25 do 30 stycznia 2020 r. - 2411.  

Kierujący Oddziałem wyjaśnił, że w związku ze zwiększoną zachorowalnością w dniach 
20-31 stycznia 2020 r. wszystkim opiekunom został zapewniony nocleg w Oddziale 
Dziecięcym poprzez udostępnienie (poza fotelami wypoczynkowymi oraz łóżkami dla 
pacjentów) łóżek polowych wraz z pościelą. W sytuacji, gdy nie można było rozłożyć 
dodatkowego łóżka dla opiekuna na sali chorych, udostępniono miejsce w pokoju 
zabaw oraz w pomieszczeniu kuchennym, które znajdują się na terenie Oddziału. 

Nie stwierdzono przypadków naruszania praw pacjentów do kontaktu z innymi osobami 
(osobistego, telefonicznego, korespondencyjnego) oraz całodobowej dodatkowej opieki 
pielęgnacyjnej.  

Oddział dysponował 25 miejscami łóżkowymi przeznaczonymi dla chorych, w tym 16  
dla niemowlaków i 9 dla dzieci starszych. Ponadto na Oddziale było 16 dodatkowych 
łóżek dla opiekunów. I tak na Oddziale w 7 salach (jedno i dwuosobowych) 
przeznaczonych dla niemowlaków, przy każdym łóżeczku znajdowało się łóżko dla 
dorosłych (razem 12 łóżek z pościelą). Na pododdziale biegunkowym, w 4 salach 
z łóżeczkiem dla niemowlaka były 4 łóżka dla dorosłych z pościelą. Ponadto Oddział 
dysponował 10 rozkładanymi fotelami wypoczynkowymi na kółkach12, które w razie 
potrzeby można było przemieścić na salę chorych. W toku oględzin13 ustalono, że: 

 w sali nr 2 dla dzieci starszych (3-osobowej) było jedno dziecko wraz opiekunem. 
W sali nie było dodatkowego łóżka dla opiekuna lub fotela. Opiekunka wyjaśniła, 
że pielęgniarka poinformowała ją, iż może zostać z dzieckiem, nie powiedziała jej, 
że może skorzystać z fotela. W toku oględzin pielęgniarka poinformowała 
opiekunkę, że może skorzystać z fotela lub łóżka polowego wraz z pościelą – 
odmówiła, 

                                                      
10 8 stycznia 2020 r. 
11 Styczeń 2019 r. i styczeń 2020 r. były miesiącami o największej liczbie hospitalizacji. 
12 W dniu oględzin (8 stycznia 2020 r.) 4 fotele znajdowały się w pomieszczeniu dla rodziców, 4 w pomieszczeniu do zabawy 

oraz 2 na korytarzu pododdziału biegunkowego. Fotele nie posiadały pościeli. 
13 W dniu 8 marca 2020 r. w godzinach od 21.00 do 23.00. 
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 na pododdziale biegunkowym w sali nr 2 dla dzieci starszych (sala 2-osobowa) był 
jeden pacjent z opiekunem. W Sali był fotel rozkładany bez pościeli. Opiekunka 
wyjaśniła, że dziecko zostało przyjęte na oddział 7 marca 2020 r. około godz. 
20.30. Noc spędziła na fotelu rozkładanym, który sobie sama przemieściła do sali. 
Personel nie zaproponował jej pościeli, a sama o nią nie wnioskowała. Skorzystała 
z dodatkowego koca, który był przy łóżku dziecka. W toku oględzin pielęgniarka 
zaproponowała jej pościel – odmówiła,  

 w salach, w których przebywały dzieci młodsze opiekunom udostępniono łóżka 
wraz z pościelą. 

 (akta kontroli str. 64-79, 209-210, 340-343) 

Kierujący Oddziałem wyjaśnił, że rodzice/opiekunowie: 

 hospitalizowanych dzieci są informowani, iż mogą z nimi przebywać przez całą 
dobę i  mają możliwość wypoczynku; 

 przebywający z niemowlakami korzystają z łóżek, które znajdują się przy 
łóżeczkach niemowlęcych; 

 mogą korzystać z foteli rozkładanych znajdujących się w pokoju przeznaczonym 
dla rodziców (mogą również być przemieszczone do Sali łóżkowej), 

 udostępnia się (nieodpłatnie) bieliznę pościelową wraz z kocem i poduszką.  

W 2019 r. najwyższe obłożenie łóżek było w styczniu - 100,6%, najniższe w sierpniu  
- 50,8%, a średnio w roku 68,99%. W styczniu 2020 r. obłożenie łóżek wyniosło 80,5%. 
Na 17 zatrudnionych pielęgniarek w styczniu i 18 w marcu 2019 r., faktycznie pracę 
na danej zmianie wykonywało od 3 do 6 pielęgniarek. 

Opiekunom udostępniono na Oddziale: 

 dwa osobne pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposażone w kabinę 
prysznicową, umywalkę, miskę ustępową, dozowniki z mydłem w płynie, płynem 
dezynfekującym, pojemniki z ręcznikami jednorazowymi i na zużyte ręczniki;  

 aneks kuchenny wyposażony m.in. w kuchenkę mikrofalową, czajnik elektryczny, 
lodówkę, zlewozmywak, stół, krzesła. 

(akta kontroli str. 64-79, 122-125, 209-210, 324-330) 

1.3. W wyniku oględzin stwierdzono, że: 

 opiekunowie mieli miejsce do siedzenia na salach chorych (stołki, w liczbie 
co najmniej równej liczbie łóżek pacjentów). Pacjentów nie umieszczono na 
korytarzu; 

 dla opiekunów zapewniono nieskrępowane korzystanie z pomieszczeń higieniczno-
sanitarnych i natrysków; 

 pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla pacjentów nie były zabezpieczone przed 
wtargnięciem osób trzecich; 

 w pokojach łóżkowych zapewniono umywalkę z ciepłą i zimną wodą, dozownik 
z mydłem w płynie, dozownik z płynem dezynfekującym, pojemnik z ręcznikami 
jednorazowymi i na ręczniki zużyte oraz swobodny dostęp do łóżek pacjentów 
z trzech stron, w tym dwóch dłuższych. W pomieszczeniach Oddziału było czysto14; 

 fotele/leżanki otrzymane od WOŚP nie były wykorzystywane na potrzeby innych 
osób niż opiekunowie; 

 na Oddziale znajdowała się jedna izolatka (posiadająca wentylację wymuszoną, 
działającą na zasadzie podciśnienia) do odosobnienia pacjentów z chorobą 
zakaźną15; 

 obraz z monitoringu nie był widoczny w miejscach, do którego dostęp miały osoby 
inne niż upoważniony personel; 

                                                      
14 Meble, podłogi i ich połączenia ze ścianami były wykonane w sposób umożliwiający ich mycie i dezynfekcję. 
15 W Szpitalu nie było oddziału zakaźnego. 
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 na Oddziale było pomieszczenie dla rodziców/opiekunów, w którym był aneks 
kuchenny, zamykane pomieszczenie higieniczno-sanitarne (na jego wyposażeniu 
była kabina prysznicowa, umywalka, miska ustępowa, pojemnik z mydłem w płynie 
i środkiem dezynfekującym, pojemnik z ręcznikami jednorazowymi i na zużyte 
ręczniki). Ponadto w pomieszczeniu były szafki dla rodziców/opiekunów zamykane 
na klucz. Szpital nie dysponował pomieszczeniami o charakterze hotelowym, 

 w Oddziale w odcinku dzieci młodszych drzwi wejściowe były przeszkolone, w 4/5 
były matowe, a ściany między pokojami łóżkowymi nie były przeszklone.  

(akta kontroli str. 64-79, 344) 

1.4. Szpital posiadał program dostosowania do wymagań określonych 
w  rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą16. Przedmiotowy program uzyskał 
akceptację Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 
w  Krakowie (MPWIS). Wśród oddziałów, które nie spełniały wymagań był Oddział 
Dziecięcy. Odstępstwo polegało na braku izolatki oraz braku w odcinku dzieci 
młodszych śluz fartuchowo-umywalkowych (łóżka powinny znajdować się w zespołach 
wyposażonych w śluzę fartuchowo-umywalkową). Szpital usunął ww. braki. W toku 
oględzin NIK potwierdzono wykonanie tego obowiązku. 

W okresie objętym kontrolą MPWIS przeprowadził jedną kontrolę na Oddziale 
Dziecięcym17. Objęto nią stan sanitarno-techniczny Oddziału oraz przestrzeganie 
procedur higieniczno-sanitarnych. Nieprawidłowości nie stwierdzono.  

(akta kontroli str.126, 141, 224-225) 

1.5. Stosownie do obowiązku wynikającego z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej18. Dyrektor ustalił minimalne normy zatrudnienia 
pielęgniarek w Szpitalu. Szczegóły ustalenia tych norm określono w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie ustalenia minimalnych norm 
zatrudnienia pielęgniarek i  położnych w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami19.  

Na Oddziale Dziecięcym minimalna norma zatrudnienia pielęgniarek wyniosła 
16  etatów, a faktyczna liczba etatów pielęgniarskich wyniosła 18 etatów. 

Od 1 stycznia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
11 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego20, które uzależniło liczbę etatów 
pielęgniarskich od ilości łóżek na Oddziale. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do 
rozporządzenia ws. świadczeń gwarantowanych w leczeniu szpitalnym pod poz. 36 
Pediatria wskazano, że równoważnik zatrudnienia pielęgniarek wynosi 0,8 etatu na 
jedno łóżko. Przy 25 łóżkach na Oddziale Dziecięcym stanowiło to 20 etatów 
pielęgniarskich.  

W 2019 r. stosownie do § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 11 października 2018 r. 
w przypadku pediatrii należało zapewnić, aby równoważnik etatu na jedno łóżko nie był 
niższy niż 0,6. Przy 25 łóżkach na Oddziale Dziecięcym stanowiło to 15 etatów 
pielęgniarskich.  

Począwszy od 2020 r. liczba etatów pielęgniarskich na Oddziale Dziecięcym była 
mniejsza od wymaganej. Szczegóły zawarto poniżej w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości. 

Na Oddziale Dziecięcym zatrudniony był jeden opiekun medyczny. 

(akta kontroli str.142-150, 209-210) 

                                                      
16 Dz. U. z 2012 poz. 739. 
17 We wrześniu 2019 r. 
18 Dz. U. z 2018 poz. 2190, ze zm., dalej: ustawa o działalności leczniczej. 
19 Dz. U. z 2012 r. poz. 1545.  
20 Dz. U. z 2018 r. poz. 2012, ze zm.; dalej: rozporządzenie z dnia 11 października z 2018 r. 
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Dyrektor wyjaśnił, że do końca 2019 r. Szpital zapewniał wymaganą liczbę etatów 
pielęgniarskich, lecz podniesienie od 1 stycznia 2020 r. wskaźnika z 0,6 etatu do 0,8 
etatu na jedno łóżko oraz brak pielęgniarek na rynku pracy uniemożliwia w chwili 
obecnej spełnienie przedmiotowego wymogu, mimo iż podjęto działania w celu 
zatrudnienia dodatkowego personelu.  

Pielęgniarka oddziałowa wyjaśniła, że pielęgniarki pracujące na Oddziale wykonują 
czynności pielęgnacyjne przy pacjentach. Nie wykonują prac należących m.in. do 
personelu porządkowego. Na Oddziale zatrudniony był jeden opiekun medyczny.  

(akta kontroli str. 204-207, 210, 333) 

1.6. Na Oddziale Dziecięcym nie było sal ponad 3-łóżkowych oraz parawanów 
oddzielających łóżka. Kierujący Oddziałem wyjaśnił, że Oddział posiada parawany 
przenośne, które są używane w razie konieczności odseparowania pacjentów.  

Oddział zapewniał opiekunom pomieszczenie socjalne wyposażone m.in. lodówkę, 
kuchenkę mikrofalową, czajnik elektryczny, szafki. Nie stwierdzono przypadków 
umieszczania przy chorych informacji o ich stanie zdrowia dostępnych dla innych 
pacjentów lub opiekunów. Stwierdzono zaś umieszczanie na opaskach pacjentów 
(założonych na rękach) informację umożliwiającą ich identyfikację, co szczegółowo 
opisano poniżej w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.  

Kontrola MPWIS przeprowadzona we wrześniu 2019 r. na Oddziale Dziecięcym nie 
stwierdziła nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego podmiotu/obiektu oraz 
higieniczno-sanitarnego.  

W dwóch salach 3-łóżkowych dla dzieci starszych można było umieścić jeden fotel 
rozkładany. Umieszczenie kolejnego fotela uniemożliwiałoby dostęp do łóżek pacjentów 
z trzech stron, w tym dwóch dłuższych. 

W toku kontroli nie stwierdzono przypadków zagrożenia bezpieczeństwa lub naruszenia 
porządku. 

 (akta kontroli str. 64-79, 224-225) 

1.7. Skargi, które wpłynęły do Szpitala nie dotyczyły zagadnień związanych 
z zapewnieniem opiekunom pacjentów niesamodzielnych właściwych warunków pobytu 
na oddziałach dziecięcych. Skargi te dotyczyły m.in. niewłaściwie realizowanych 
świadczeń medycznych, niewłaściwego zachowania zespołu karetki ratownictwa 
medycznego (w tym odmowy zabrania do szpitala), niewłaściwego zachowania lekarza 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz personelu Gabinetu Opieki Całodobowej. 

(akta kontroli str. 173-174) 

Wyniki kontroli prowadzonych przez Inspekcję Sanitarną omówiono w punkcie 1.421. 

W Szpitalu prowadzono analizę satysfakcji pacjenta. Formularz ankietowy podzielony 
był na trzy części, tj.: 

 pierwsza dotyczyła warunków i czasu oczekiwania na przyjęcie w Szpitalnym 
Oddziale Ratunkowym; 

 druga dotyczyła pobytu na oddziale szpitalnym, tj. m.in. zapoznania pacjenta 
z  topografią oddziału, harmonogramem dnia na oddziale oraz trybem składania 
wniosków i skarg, czystości sal, pomieszczeń sanitarnych, dogodności pory 
odwiedzin, jakości i dostępności opieki pielęgniarskiej i lekarskiej oraz dostępności 
do informacji o sposobie leczenia;  

 trzecia dotyczyła wypisu ze szpitala, tj. m.in. wydania przy wypisie stosownej 
dokumentacji medycznej (karty informacyjnej, zwolnienia lekarskiego, recepty), 
zaleceń dotyczących m.in. diety i trybu życia, zadowolenia z poprawy zdrowia oraz 
oceny pobytu na oddziale. 

Z przeprowadzonych badań wśród pacjentów wynika m.in., iż: 97,9% ankietowanych 
dobrze i bardzo dobrze oceniło pobyt w szpitalu. Taka sama część ankietowanych była 

                                                      
21 W 2019 r. nie przeprowadzono na Oddziale Dziecięcym innych zewnętrznych ani wewnętrznych kontroli warunków pobytu 

opiekunów w Szpitalu. 
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zadowolona z poprawy zdrowia i poleciłaby szpital rodzinie i znajomym. Natomiast 
79,2% otrzymało przy wypisie informację dotyczącą zalecanej diety i trybu życia.  

(akta kontroli str.201-203) 

1.8. W toku kontroli NIK przekazano opiekunom pacjentów niesamodzielnych do 
wypełnienia kwestionariusze dotyczące: 

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

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

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

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

 wykonywania czynności w ramach opieki nad chorym, które powinny być 
wykonywane 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 12 osób, którym przekazano kwestionariusz, z tego 7 osób 
zadowolenie z opieki pielęgnacyjnej oceniło na 5 (w skali od 1 do 5), 4 osoby na 4 oraz 
jedna osoba na 3. Żadna osoba nie wskazała, iż nie są przestrzegane prawa pacjenta 
lub je ograniczano. W 2 przypadkach wskazano w kwestionariuszach, iż na Oddziale 
nie było łóżek dla opiekuna dziecka22.  

(akta kontroli str. 234-269) 

1.9. W uregulowaniach wewnętrznych Szpitala i Oddziału Dziecięcego23, na stronach 
internetowych Szpitala, tablicy ogłoszeń umieszczonej na korytarzu Oddziału nie 
podano informacji, iż Szpital nie pobiera opłat związanych ze sprawowaniem opieki nad 
pacjentem niesamodzielnym oraz, że opiekun takiej osoby może skorzystać 
z nieodpłatnego udostępnienia łóżka, fotela wypoczynkowego.  

(akta kontroli str.5-57) 

Szpital w 2019 r. nie pobierał od opiekunów pacjentów opłat z tytułu udostępnienia 
łóżka, fotela wypoczynkowego. Udostępnienie łóżek, foteli wypoczynkowych 
opiekunom pacjentów od lipca 2019 r. rozliczył z Narodowym Funduszem Zdrowia, 
uzyskując z tego tytułu kwotę 32,1 tys. zł (stanowiło to 0,017% przychodów Szpitala). 
Podstawą wyliczenia i wystąpienia do NFZ o zrefundowanie poniesionych wydatków za 
udostępnienie łóżek opiekunom, były oświadczenia składane przez nich w chwili 
przyjęcia pacjenta na oddział, iż będą sprawować opiekę nad pacjentem w czasie jego 
pobytu w Szpitalu. 

Oddział nie prowadził ewidencji pobytu opiekuna przy pacjencie. Na podstawie 
oświadczeń składanych przez opiekunów przyjęto, że był on obecny przy pacjencie od 
jego przyjęcia na Oddział do wypisu. 

Szpital nie sporządzał kalkulacji kosztów związanych z udostępnieniem opiekunom 
łóżek oraz foteli. 

Dyrektor wyjaśnił, że z uwagi, iż koszty związane z pobytem opiekunów osób 
niesamodzielnych nie stanowią istotnej pozycji w kosztach Szpitala, stąd nie dokonano 

                                                      
22 W roku wieczornych oględzi 8 marca 2020 r. nie stwierdzono takiego przypadku. 
23 Regulamin Organizacyjny Szpitala, Regulamin Organizacyjny Szpitala, Regulamin Organizacyjny Odwiedzin, Zakres opieki, 

jaki może świadczyć rodzina i bliscy pacjenta. 
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ich kalkulacji i nie posiada informacji, czy otrzymane na ten cel środki z Narodowego 
Funduszu Zdrowia pokrywają w całości poniesione koszty. 

(akta kontroli str.185, 204-207) 

Szpital w 2018 r. otrzymał od WOŚP24 10 rozkładanych foteli (umożliwiających nocleg) 
dla rodziców na Oddziale Dziecięcym. W ramach umowy darowizny Szpital zobowiązał 
się nie używać otrzymanego wyposażenia do celów komercyjnych. W  toku oględzin 
stwierdzono, że wszystkie fotele były na Oddziale Dziecięcym.  

 (akta kontroli str. 64-79, 124-125) 

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

1. Zamieszczona na tablicach informacyjnych oraz oddziałów Szpitala, informacja pn. 
Prawa i obowiązki pacjenta nie zawierała praw wynikających z postanowień art. 33 
i 34 ustawy o prawach pacjenta. Nie podano również informacji wynikającej z art. 
35 ust. 3 tej ustawy, iż nie pobierane są opłaty związane ze sprawowaniem opieki 
nad pacjentem małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu 
niepełnosprawności oraz że opiekun może skorzystać z nieodpłatnego 
udostępnienia łóżka/fotela.  

Zgodnie z postanowieniami art. 11 upp pacjent ma prawo do informacji zawartych 
m.in.  w tej ustawie. 

Pracownicy Szpitala odpowiedzialni za zamieszczanie informacji dla pacjentów 
wyjaśnili, że informacje o prawach pacjenta zamieszczone na stronie internetowej 
oraz na tablicach ogłoszeń zostały pobrane ze strony internetowej Rzecznika Praw 
Pacjenta i byli przekonani, że są wystarczające. Z uwagi, iż Szpital nie pobiera 
opłat za udostępnianie łóżek opiekunom, nie zamieszczano informacji o ich 
nieodpłatnym udostępnianiu. Stosowne informacje w tym zakresie zostaną 
zamieszczone w internecie i na tablicach ogłoszeń. 

(akta kontroli str. 63-79, 334-335) 

2. W Oddziale w części dzieci młodszych drzwi wejściowe do sal łóżkowych były 
wprawdzie przeszkolone, jednak w 4/5 były matowe, a ściany między pokojami 
łóżkowymi nie były przeszklone. Oddział nie dysponował punktem pielęgniarskim, 
z którego można byłoby prowadzić ciągłą obserwację dzieci. 

Zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 pkt V ppkt 
1 rozporządzenia z 26 marca 2019 r. sale oddzielające pokoje łóżkowe 
w pododdziale dzieci młodszych oraz ściany między pokojami i punktem 
pielęgniarskim powinny być przeszklone w celu ciągłej obserwacji dzieci. Również 
drzwi wejściowe powinny być przeszklone. 

Dyrektor wyjaśnił, że budynek szpitala był wybudowany w latach 70-80 
i dostosowanie Oddziału do obowiązujących wymogów wymagałoby jego 
przebudowy, m.in. wykonania przeźroczystych ścianek działowych. Do chwili 
obecnej nie kwestionowano takiego rozwiązania - Oddział posiada wewnętrzny 
monitoring. Planowane jest przeniesienie Oddziału do innej lokalizacji. 

(akta kontroli str. 63-79, 336-337) 

3. Oddział nie posiadał pomieszczenia higieniczno-sanitarnego z natryskiem 
dostosowanego dla pacjentów niepełnosprawnych, wystarczająco dużego aby 
mógł skorzystać z niego pacjent niesamodzielny z pomocą opiekuna25.  

Zgodnie z postanowieniami cz. II pkt 4 zał. nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 26 marca 2019 r. w skład zespołu pomieszczeń pielęgnacyjnych w  oddziale 
wchodzi, co najmniej jedno pomieszczenie dla osób niepełnosprawnych, 

                                                      
24 Umowa z dnia 28 września 2018 r. 
25 Istniejące w Oddziale pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych nie było 

wyposażone w natrysk i nie było wystarczająco duże, aby mógł skorzystać z niego pacjent niesamodzielny z pomocą 
opiekuna. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 



 

11 

w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich, wyposażone 

dodatkowo w natrysk. 

Dyrektor wyjaśnił, że do chwili obecnej osoby przebywające na Oddziale, czy też 
ich opiekunowie nie zgłaszali potrzeby skorzystania z natrysku. W celu 
dostosowania Oddziału do obowiązujących przepisów, w najbliższym czasie 
pomieszczenie sanitarne zostanie wyposażone w natrysk. 

(akta kontroli str. 64-69, 204-207) 

4. Wszystkie pomieszczenia higieniczno-sanitarne (4) dla pacjentów będące na 
Oddziale (również na pododdziale biegunkowym) – dostępne z korytarza, 
każde wyposażone m.in. w kabinę prysznicową oraz miskę ustępową26 – nie 
posiadały zabezpieczenia umożliwiającego nieskrępowane korzystanie z nich, 
tj. bez ewentualności wtargnięcia innej osoby (nie było np. zawieszek 
informujących, czy pomieszczenia są zajęte).  

Kierownik Oddziału Dziecięcego wyjaśnił, że ze względów bezpieczeństwa 
i zdrowia pacjentów pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie posiadają zamknięcia 
zabezpieczającego przed wtargnięciem innej osoby, gdyż był przypadek, iż pacjent 
w trakcie czynności higienicznych zasłabł, co skutkowało z trudnościami 
w  udzieleniu mu pomocy.  

NIK wskazuje, że można zastosować zamki, które w razie potrzeby personel 
otworzy z zewnątrz. 

(akta kontroli str. 64-79, 122-123) 

5. Pacjenci Oddziału Dziecięcego nie byli zaopatrzeni w znaki identyfikacyjne 
pozwalające na ustalenie imienia i nazwiska, lecz otrzymali opaski z imieniem 
i nazwiskiem, oraz datą urodzenia umieszczonym na jej zewnętrznej, widocznej 
stronie, wbrew wymogom art. 36 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej. Stosownie 
do postanowień art. 35 ust. 5 tej ustawy znak identyfikacyjny, o którym mowa 
w ust. 3, zawiera informacje pozwalające na ustalenie imienia i nazwiska oraz daty 
urodzenia. 

Dyrektor wyjaśnił, że w Szpitalu pierwotnie wprowadzono wersję w pełni kodowania 
danych pacjenta. Jednak szyfrowanie danych pacjenta w dużym stopniu 
zwiększało ryzyko błędu w jego identyfikacji i tym samym narażało go 
niebezpieczeństwo m.in. podania innego leku. Stąd na opaskach identyfikacyjnych 
pozostawiono imię i nazwisko pacjenta. Wprowadzenie pełnej informatyzacji 
i wyposażenie personelu w urządzenia umożliwiające odczyt kodów opaskowych 
jest niezwykle kosztowne. 

(akta kontroli str. 64-70, 204-207) 

6. Począwszy od 1 stycznia 2020 r. Szpital nie zapewnił na Oddziale Dziecięcym 
wymaganej liczby etatów pielęgniarek. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do 
rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych w leczeniu szpitalnym, poz. 
36 Pediatria wskazano, że równoważnik zatrudnienia pielęgniarek wynosi 0,8 etatu 
na łóżko. Przy 25 łóżkach na Oddziale Dziecięcym wymagane jest zabezpieczenie 
20 etatów pielęgniarskich, Szpital zapewnił 18 etatów, tj. na jedno łóżko przypadało 
0,76 etatu. W 2019 r. (tzw. okresie przejściowym) równoważnik ten wynosił 0,6 
(tj. 15 etatów pielęgniarskich). 

Dyrektor wyjaśnił, że niewielka dostępność pielęgniarek na rynku pracy 
uniemożliwia spełnienie wymagań w zakresie pełnej obsady pielęgniarskiej 
w Oddziale Dziecięcym. Do końca 2019 r. Oddział spełniał wymagania w tym 
zakresie. Mając na uwadze, iż nie ma pełnego obłożenia łóżek na Oddziale oraz 
zatrudnienie opiekuna medycznego pozwala zapewnić pełną opiekę nad pacjentem 
niesamodzielnym, bez dodatkowej opieki ze strony opiekunów, czy osób bliskich. 

(akta kontroli str. 150, 204-207, 209-210) 

                                                      
26 Nie było oddzielnych ubikacji. 
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Szpital zapewnił możliwość całodobowego pobytu opiekunów pacjentów na Oddziale 
Dziecięcym. Przygotowano im odpowiednią ilość dodatkowych łóżek oraz rozkładanych 
foteli. Umożliwiono im dostęp do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, w tym 
natrysków oraz pomieszczenia socjalnego. Tym samym umożliwiono spełnianie praw 
pacjenta 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 musieli wyręczać w obowiązkach 
personelu medycznego lub interweniować w sprawie czynności pielęgnacyjnych. 
Szpital nie obciążał też kosztami pobytu osób sprawujących całodobową dodatkową 
opiekę pielęgnacyjną nad pacjentami, w  tym poniżej 18 roku życia oraz posiadającymi 
orzeczenia o znacznym stopniu  niepełnosprawności. Działaniami nieprawidłowymi było 
m.in. niezapewnienie na Oddziale Dziecięcym pomieszczenia higieniczno-sanitarnego 
z natryskiem dla pacjentów niepełnosprawnych, a  pomieszczenia higieniczno-
sanitarne dla pacjentów nie posiadały zabezpieczenia umożliwiającego nieskrępowane 
skorzystania z nich. Nie zapewniono również pełnej informacji o prawach pacjenta, 
w tym możliwości nieodpłatnego korzystania z łóżek oraz foteli. Istotną 
nieprawidłowością było umieszczanie na opaskach pacjentów danych umożliwiających 
identyfikację pacjentów przez osoby nieuprawnione. 

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

2.1. Zasady odwiedzin niesamodzielnych pacjentów dorosłych, 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 oraz w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości w punkcie 1. 

(akta kontroli str. 3-57) 

2.2. W 2019 r. na trzech badanych oddziałach dla dorosłych27: 

 Medycyny Paliatywnej28: były 23 łóżka29, przebywało w nim 462 pacjentów przez 
średnio 15,1 dni; 

 Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Reumatologii (dalej Oddział Chorób 
Wewnętrznych): było w styczniu – 60 łóżek, od lutego do listopada 50 łóżek i w 
grudniu – 29 łóżek30, przebywało w nim 2 374 pacjentów przez średnio 6,2 dni; 

 Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów (dalej Oddział Neurologii): były 32 
łóżka, przebywało w nim 1 162 pacjentów przez średnio 6,4 dni. 

W 2019 r. nie wprowadzano ograniczeń w wypełnianiu praw pacjenta. Od 14 stycznia 
2020 r. ograniczono odwiedziny – jednorazowo jedna osoba do jednego chorego. 

Szpital: 

 nie informował i nie występował do Narodowego Funduszu Zdrowia o refundację 
wydatków związanych z udostępnieniem opiekunom tych osób łóżek, foteli 
wypoczynkowych, bielizny pościelowej oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, 

 nie prowadził ewidencji pacjentów posiadających orzeczenie o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, pobytu opiekunów dorosłych pacjentów niesamodzielnych, 
w tym posiadających ww. orzeczenie. W dniu oględzin na badanych oddziałach nie 
przebywali całodobowo tacy opiekunowie. 

Kierujący Oddziałem: 

 Medycyny Paliatywnej wyjaśnił, że w 2019 r. na Oddziale całodobowo przebywał 
najwyżej jeden opiekun, któremu udostępniono kozetkę wraz z pościelą, 

 Neurologii wyjaśnił, że w 2019 r. jednocześnie na Oddziale przebywało najwięcej 
2 opiekunów pacjentów z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

                                                      
27 Na badanych oddziałach dla dorosłych nie było pododdziałów dziecięcych. 
28 Wskazany przez Dyrektora jako Oddział, który zapewnia najlepsze warunki pobytu opiekunów. 
29 Za wyjątkiem stycznia – było 25 łóżek. 
30 W 2019 r. na Oddziale przeprowadzane były prace remontowe. 
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W takich przypadkach oddział nieodpłatnie udostępnia łóżko opiekunowi (stara się 
zapewnić osobną salę dla chorego i jego opiekuna). 

Dyrektor ds. lecznictwa wyjaśnił, że na Oddziale Chorób Wewnętrznych sporadycznie 
zdarzała się sytuacja, iż przy chorym całodobowo przebywał opiekun, wówczas 
nieodpłatnie udostępniano mu wolne łóżko z pościelą. Na Oddziale często nie ma 
pełnego obłożenia, stąd Oddział dysponuje wolnymi łóżkami i w razie konieczności 
wykorzystuje je na powyższy cel. 

(akta kontroli str. 83-117, 162, 166-167b, 185, 209-216, 340) 

Szpital zapewnił kontakt osobisty pacjentów z odwiedzającymi na zasadach 
określonych w § 46 Regulaminu Organizacyjnego Szpitala oraz regulaminu 
obowiązującego na danym oddziale. Oględziny wykazały, że osoby odwiedzające miały 
zapewnione miejsce do siedzenia (stołek obok łóżka pacjenta), w liczbie co najmniej 
równej liczbie łóżek, z wyjątkiem: 

 3 sal 2-osobowych na Oddziale Neurologii, gdzie w każdej sali był jeden stołek,  

 2 sal 3-osobowych i jednej 4-osobowej na Oddziale Chorób Wewnętrznych, gdzie 
były po 2 stołki, 

 sal 2- i 3-osobowych Oddziale Medycyny Paliatywnej, gdzie było od jednego 
do dwóch stołków do siedzenia. 

Kierujący Oddziałem Neurologii oraz zastępca dyrektora ds. lecznictwa 
(odpowiedzialna za Oddział Chorób Wewnętrznych) wyjaśnili, że liczba stołków do 
siedzenia na Oddziale jest wystarczająca, a ich rozmieszczenie jest przypadkowe, 
w zależności od potrzeby odwiedzających (możliwość przenoszenia stołków między 
salami). Większa ilość stołków ograniczałaby dostęp do łóżek pacjentów. Natomiast 
kierujący Oddziałem Medycyny Paliatywnej podał, że z uwagi na wielkość sal nie ma 
możliwości ustawienia większej liczby stołków, gdyż utrudniałyby dostęp do łóżek 
pacjentów. Opiekunowie i odwiedzający mogą korzystać z krzeseł znajdujących się 
w pomieszczeniu socjalnym, które jest dostępne dla pacjentów i opiekunów. 

(akta kontroli str. 83-116, 160-168) 

Na Oddziałach objętych kontrolą: 

 nie było wydzielonych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla opiekunów i osób 
odwiedzających, 

 na każdym Oddziale była jedna łazienka dostosowana do mycia osób 
niepełnosprawnych. Pozostałe łazienki nie były dostosowane do osób 
niepełnosprawnych, a wielkość kabin nie pozwalała na równoczesne przebywanie 
w nich pacjenta i opiekuna. Pomieszczenia posiadały zamknięcie od środka, które 
dawało możliwość nieskrępowanego ich korzystania,  

 w pokojach łóżkowych zapewniono umywalkę z ciepłą i zimną wodą, dozownik 
z mydłem w płynie oraz środkiem dezynfekującym, pojemnik z ręcznikami 
jednorazowymi i na ręczniki zużyte oraz dostęp do łóżka chorego z trzech stron. 
W pomieszczeniach Oddziałów było czysto, a meble, podłogi i ich połączenia 
ze ścianami były wykonane w sposób umożliwiający ich mycie i dezynfekcję. 
Oddziały nie posiadały monitoringu wizyjnego, 

 na Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz Oddziale Medycyny Paliatywnej 
wydzielone było pomieszczenie socjalne, z którego również mogli korzystać 
opiekunowie, 

 nie ma izolatek dostosowanych do odosobnienia pacjentów z chorobą zakaźną31. 
Kierujący Oddziałami wyjaśnili, iż opiekunowie i odwiedzający mogą korzystać bez 
ograniczeń z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, znajdujących się w Oddziale – 
nie ma zakazu z ich korzystania. 

(akta kontroli str. 83-116, 160-167b) 

                                                      
31 Taka izolatka była na Oddziale Dziecięcym, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Oddziale Anestezjologii i Intensywnej 

Terapii. 
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2.3. Program dostosowania Szpitala do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 2 lutego 2011 r. nie zawierał zadań do realizacji na Oddziałach objętych kontrolą. 

(akta kontroli str.126-141) 

2.4. W 2019 r.: 

 na Oddziale Neurologii największe obłożenie łóżek było w marcu - 74,6%, 
najmniejsze w grudniu - 54,6%, a średnio w roku wyniosło - 63,7%. Na 22 
zatrudnione pielęgniarki w marcu i kwietniu (w miesiącach o największym 
obłożeniu łóżek) pracę na danej zmianie wykonywało od 3 (w nocy) do 7 osób 
(w dzień); 

 na Oddziale Chorób Wewnętrznych największe obłożenie łóżek było we wrześniu  
– 88,3%, najmniejsze w grudniu – 54,3%, a średnio w roku - 80,2%. Na 38 
zatrudnionych pielęgniarek i opiekunów medycznych w styczniu i kwietniu pracę na 
danej zmianie wykonywało od 5 (w nocy) do 12 osób (w dzień); 

 na Oddziale Medycyny Paliatywnej największe obłożenie łóżek było w marcu  
– 92,6%, najmniejsze w styczniu – 61,5%, a średnio w roku – 83,0%. Na 14 
zatrudnionych pielęgniarek i opiekunów medycznych w maju i październiku pracę 
na danej zmianie wykonywało od 2 (w nocy) do 5 osób (w dzień). 

(akta kontroli str.209-214) 

Na Oddziale Neurologii oraz Oddziale Chorób Wewnętrznych32 spełniono normy 
zatrudnienia pielęgniarek wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
11 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego, uzależniającego liczbę etatów od 
liczby łóżek)33.  

(akta kontroli str.150) 

Na Oddziale Medycyny Paliatywnej na 23 łóżka przypadało od 12 (w grudniu 2019 r.) 
do 16 (w lutym 2019 r.) pielęgniarek. W styczniu 2020 r. przy tej samej liczbie łóżek 
zatrudnionych było 14 pielęgniarek. Zagadnienie to opisano poniżej w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości. Na omawianym Oddziale czas pracy pielęgniarek 
o kwalifikacjach określonych w załączniku nr 2 części I ust. 1 pkt 2 lit. a-c do 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej34 wynosił w ciągu roku 
nie mniej niż 31,2% (wymagany 25% czasu pracy ogółem)35. 

Z oświadczeń pielęgniarek/pielęgniarza oddziałowych wynika, że pielęgniarki 
zatrudnione na oddziałach nie były obarczane innymi zadaniami niż pielęgniarskimi.  

(akta kontroli str.158-159, 338-339) 

Spośród badanych Oddziałów w 2019 r. i styczniu 2020 r. opiekunowie medyczni byli 
zatrudnieni na Oddziale Chorób Wewnętrznych – od 4 osób w grudniu 2019 r. 
do 7 osób w styczniu i lutym 2019 r. (średnio 6 osób) oraz na Oddziale Medycyny 
Paliatywnej – 1 osoba. Opiekunowie medyczni oprócz obowiązków pielęgnacyjnych 
przewozili pacjentów na badania oraz konsultacje.  

(akta kontroli str.209-210) 

 

                                                      
32 W związku z nowymi wymogami zatrudnienia w tym oddziale od lutego 2019 r. zmniejszono z 60 do 50 (o 16,7%). 

Zmniejszenie liczby łóżek wpłynęło na ilość hospitalizacji. W 2018 r. hospitalizowano 2 574 osoby, a w 2019 r. 2 374 
pacjentów (spadek o 7,8%). 

33 Na Oddziale Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów w okresie od stycznia do grudnia 2019 r. zatrudnionych było 
od 22 do 24 pielęgniarek (norma – 24), a na Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Reumatologii - 
32 pielęgniarki, a w styczniu 2020 r. – 31 (norma – 30 etatów). 

34 Dz. U. z 2018 r. poz. 742, ze zm. Pielęgniarka, która: a) ukończyła specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa opieki 
paliatywnej albo jest w trakcie tej specjalizacji, lub b) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki 
paliatywnej albo jest w trakcie tego kursu, lub c) ukończyła kurs specjalistyczny w zakresie podstaw opieki paliatywnej albo 
jest w trakcie tego kursu – co najmniej 25% czasu pracy ogółu. 

35 W ciągu 2019 r. na Oddziale były ruchy kadrowe (przeniesienia między oddziałami). 
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2.5. W Oddziale Medycyny Paliatywnej oraz Oddziale Neurologii nie było sal ponad 3-
łóżkowych (poza salą wzmożonego nadzoru, gdzie było 6 łóżek). W  Oddziale Chorób 
Wewnętrznych były 3 sale 4-łóżkowe (w dniu oględzin w salach tych nie było 
pacjentów)36. Poza Oddziałem Neurologii w salach łóżkowych nie było parawanów. 
Na kontrolowanych Oddziałach nie było dodatkowego miejsca/pomieszczenia do 
dziennego pobytu. Na Oddziale Medycyny Paliatywnej oraz Wydziale Chorób 
Wewnętrznych było wydzielone pomieszczenie socjalne dla pacjentów, z którego 
również mogli korzystać opiekunowie.  

Kierujący Oddziałem Medycyny Paliatywnej wyjaśnił, że parawany zainstalowane na 
stałe powodowałyby trudności w ciągłej obserwacji chorego oraz niedoświetlenie części 
sali światłem dziennym. W przypadku potrzeby rozstawiany jest parawan przenośny.  

Zastępca dyrektora ds. lecznictwa wyjaśniła, że Oddział Chorób Wewnętrznych 
dysponuje parawanami przenośnymi37, które są stosowane w razie potrzeby. 

W toku oględzin nie stwierdzono zamieszczania przy chorych informacji o ich stanie 
zdrowia, dostępnych dla innych pacjentów lub opiekunów. Stwierdzono zaś 
umieszczanie na opaskach pacjentów (założonych na rękę) informacji umożliwiających 
ich identyfikację, co szczegółowo opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 
W dniu oględzin nie było pacjentów leżących na łóżkach na korytarzu. W toku kontroli 
nie stwierdzono przypadków zagrożenia bezpieczeństwa lub naruszenia porządku. 

(akta kontroli str. 83-116, 163-167) 

2.6. Skargi, które wpłynęły do Szpitala w 2019 r. i styczniu 2020 r., przeprowadzone 
w tym okresie kontrole zewnętrzne i wewnętrzne ani wnioski z kontroli wcześniejszych 
nie wskazywały na przypadki łamanie praw pacjenta lub zapewnienia opiekunom 
niewłaściwych warunków pobytu na oddziałach dla dorosłych.  

W analizie badania satysfakcji pacjentów z 8 listopada 2019 r., pobyt na Oddziale 
Neurologii dobrze i bardzo dobrze oceniło 79,7%, a na Oddziale Chorób Wewnętrznych 
97,0% ankietowanych38, zachowanie personelu (uprzejmość, okazywanie zrozumienia 
i zainteresowania) na Oddziale Neurologii pozytywnie oceniło 79,7% (w analizie nie 
podano wyniku dla Oddziału Chorób Wewnętrznych) oraz odpowiednio 79,7% i 97,0% 
ankietowanych poleciłoby szpital rodzinie i znajomym. 

 (akta kontroli str.170-174) 

2.7. Osoby odwiedzające dorosłych pacjentów z trzech badanych Oddziałów39 
udzieliły odpowiedzi na pytania wynikające z kwestionariusza NIK (szczegółowo 
przestawionego w punkcie 1.8). Odpowiedzi udzieliło 17 osób, którym przekazano 
kwestionariusz, z tego 15 osób zadowolenie z opieki pielęgnacyjnej oceniło na 5 
(w skali od 1 do 5), tj. 88,2%, jedna osoba na 4 oraz jedna osoba na 3. Żadna osoba 
nie wskazała, iż nie są przestrzegane prawa pacjenta lub je ograniczano. W jednym 
przypadku wskazano potrzebę zapewnienia noclegu odwiedzającym lub pokoju, 
w którym mogliby wypocząć. 

(akta kontroli str. 270-323) 

2.8. Szpital w 2019 r. nie ustalił i nie pobierał opłat40 od osób sprawujących 
dodatkową opiekę pielęgnacyjną nad dorosłym pacjentem niesamodzielnym, 
posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz od opiekunów 
pacjentów, którzy takiego orzeczenia nie posiadali. Nie upubliczniono informacji 
o niepobieraniu opłat od opiekunów pacjentów z orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, co opisano w obszarze 1 w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

Dyrektor wyjaśnił, że z uwagi, iż koszty związane z pobytem opiekunów osób 
niesamodzielnych nie stanowią istotnej pozycji w kosztach Szpitala, stąd nie 

                                                      
36 Oddział dysponował 50 miejscami. W dniu oględzin na Oddziale było 18 pacjentów, w tym 6 na sali wzmożonego nadzoru. 
37 Na stanowisku ordynatora/kierownika Oddziału w toku kontroli był wakat. 
38 Badaniem ankietowym nie objęto Oddziału Medycyny Paliatywnej.  
39 Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów, Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Reumatologii oraz Medycyna 

Paliatywnej  
40 Opłata rekompensująca koszty realizacji praw, o których mowa w art. 33 ust. 1 i art. 34 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta. 
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sporządzono kalkulacji kosztów ich pobytu oraz nie weryfikowano, czy środki 
otrzymane na ten cel z NFZ pokrywają w całości poniesione koszty. Sporządzenie 
kalkulacji kosztów zostanie rozważone w sytuacji, gdy staną się one istotne. 

Szpital w 2019 r. otrzymał z NFZ 32,1 tys. zł na pokrycie kosztów związanych 
z udostępnieniem opiekunom łóżek na Oddziale Dziecięcym – stanowiły one 0,017% 
ogółu przychodów Szpitala w 2019 r.  

(akta kontroli str.185, 204-208) 

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

1. Pacjenci oddziałów objętych kontrolą (Neurologii, Chorób Wewnętrznych oraz 
Medycyny Paliatywnej) nie byli zaopatrzeni w znaki identyfikacyjne, lecz otrzymali 
opaski z imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia, umieszczonymi na jej 
zewnętrznej, widocznej stronie, co było niezgodne z wymogami ustalonym art. 36 
ust. 3 ustawy o działalności leczniczej.  

Dyrektor wyjaśnił, że w Szpitalu pierwotnie wprowadzono wersję w pełni kodowania 
danych pacjenta. Jednak szyfrowanie danych pacjenta w dużym stopniu 
zwiększało ryzyko błędu w jego identyfikacji i tym samym narażało go 
niebezpieczeństwo m.in. podania innego leku. Stąd na opaskach identyfikacyjnych 
pozostawiono imię i nazwisko pacjenta. Wprowadzenie pełnej informatyzacji i 
wyposażenie personelu w urządzenia umożliwiające odczyt kodów opaskowych 
jest niezwykle kosztowne. 

(akta kontroli str. 83-90, 99-106, 111-116, 204-207) 

2. Począwszy od 1 stycznia 2019 r. Szpital nie zapewnił na Oddziale Medycyny 
Paliatywnej wymaganej minimalnej liczby etatów pielęgniarek. Na wymaganą 
minimalną ilość 17 etatów41, zatrudnionych było 14 pielęgniarek (etatów). 

Dyrektor wyjaśnił, że niewielka dostępność pielęgniarek na rynku pracy 
uniemożliwia spełnienie wymagań w zakresie pełnej obsady pielęgniarskiej. 
Do końca 2019 r. Oddział spełniał wymagania w tym zakresie. Mając na uwadze, iż 
nie ma pełnego obłożenia łóżek na Oddziale oraz zatrudnienie opiekuna 
medycznego pozwala zapewnić pełną opiekę nad pacjentem niesamodzielnym, 
bez dodatkowej opieki ze strony opiekunów, czy osób bliskich. 

 (akta kontroli str. 204-207) 

3. Na Oddziale Neurologii, w łazience przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych 
przechowywano wózki inwalidzkie oraz wentylatory gabinetowe. W toku kontroli 
NIK usunięto ww. przedmioty. 

Kierująca Oddziałem Neurologii wyjaśniła, że Oddział posiada dwie łazienki 
przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Z powodu braków lokalowych 
w jednej z nich przechowywano wózki inwalidzkie. Wyłączenie z użytkowania 
jednej łazienki nie ograniczało dostępu do higieny osobistej – wystarczała jedna 
łazienka.  

(akta kontroli str. 83-88, 161-162) 

Na trzech badanych Oddziałach dla dorosłych stworzono warunki dziennego pobytu dla 
opiekunów i  odwiedzających. Tym samym umożliwiono spełnianie praw pacjenta 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 musieli wyręczać w obowiązkach personelu 
medycznego lub interweniować w sprawie czynności pielęgnacyjnych. Szpital nie 
obciążał też kosztami pobytu osób sprawujących całodobową dodatkową opiekę 
pielęgnacyjną nad pacjentami. Działaniami nieprawidłowymi było jednak 
przechowywanie na Oddziale Neurologii w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym 

                                                      
41 Ustalone na podst. rozporządzenia MZ z 28.12.2012 r. ws. sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i 

położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2012 r. poz. 1545). 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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(dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych) wózków inwalidzkich oraz 
wentylatorów biurowych, niezapewnienie na Oddziale Medycyny Paliatywnej 
wymaganej liczby pielęgniarek oraz umieszczanie na opaskach pacjentów informacji 
umożliwiających ich identyfikację przez osoby nieuprawnione oraz nieupublicznienie 
informacji o braku opłat za pobyt opiekunów pacjentów z orzeczeniami o znacznym 
stopniu niesprawności. 

IV. 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) bieżące i pełne informowanie pacjentów oraz opiekunów o ich prawach, w tym 

możliwości z nieodpłatnego korzystania (na Oddziale Dziecięcym) przez opiekunów 
z łóżek lub foteli z pościelą; 

2) wyposażenie Oddziału Dziecięcego w pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla osób 
niepełnosprawnych z natryskiem oraz zabezpieczanie pomieszczeń higieniczno-
sanitarnych przed wtargnięciem osób trzecich w czasie korzystania z nich przez 
pacjentów; 

3) podjęcie działań dla zapewnienia wymaganej liczby etatów pielęgniarek na Oddziale 
Dziecięcym, stosownie do przepisów załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
leczenia szpitalnego oraz na Oddziale Paliatywnym, stosownie do norm wewnętrznych 
ustalonych na podstawie rozporządzenia rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 
grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia 
pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami; 

4) wypracowanie rozwiązań w celu zaopatrzenia pacjentów Szpitala w znaki 
identyfikacyjne, zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej. 

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 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 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. 
 

Kraków,    marca 2020 r. 

Kontroler 

               Jerzy Baranek  

Główny specjalista k.p. 
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