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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o Najwyższej Izbie 

Kontroli1, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie 

przeprowadziła w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego 

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lublinie, zwanym dalej: 

„Szpitalem” lub „SN ZOZ”, kontrolę w zakresie przestrzegania praw pacjenta w lecznictwie 

psychiatrycznym w latach 2009 – 2011 (I półrocze). 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli 

podpisanym w dniu 30 września 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 

ustawy o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia skontrolowaną działalność Szpitala, 

pomimo stwierdzonych uchybień. 

Pozytywną ocenę uzasadnia przestrzeganie praw pacjenta w SN ZOZ.  

1. Szpital udzielał świadczeń w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień 

w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, na podstawie kontraktów podpisanych z Lubelskim 

Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia („LOW NFZ”). Umowy były 

realizowane w pięciu poradniach, 16 oddziałach psychiatrycznych, czterech oddziałach 

leczenia uzależnień oraz w zakładzie opiekuńczo – leczniczym. SN ZOZ dysponował 1008 

                                                           
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701, ze zm. 
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łóżkami rzeczywistymi2, w tym 534 na oddziałach psychiatrycznych stacjonarnych. Liczba 

łóżek rzeczywistych uległa nieznacznemu zmniejszeniu w 2011 r. w stosunku do lat 

ubiegłych, tj. o 1,8% (bazę łóżkową zmniejszono na oddziałach psychiatrycznych ogólnych 

i Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej o 26 łóżek, natomiast zwiększono o 10 

na Pododdziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej). Liczba pacjentów w 2009 i 2010 roku uległa 

nieznacznemu wzrostowi (o 1,4%), a na 30 czerwca 2011 r. wyniosła 5617 osób, co stanowiło 

ok. 55% wielkości z lat poprzednich.  

Stan zatrudnienia lekarzy w pierwszym półroczu 2011 r. nieznacznie zwiększył się 

w stosunku do lat poprzednich i wynosił 115 osób, w roku 2009 i 2010 SN ZOZ zatrudniał 

odpowiednio 113 i 112 lekarzy. Liczba pielęgniarek, specjalistów terapii uzależnień 

i sanitariuszy w badanym okresie również uległa zwiększeniu, odpowiednio z 249 do 257 

osób, z 7 do 12 osób i z 54 do 71 osób. Niezmienny pozostawał stan zatrudnienia 

instruktorów terapii uzależnień (2 osoby), natomiast liczba psychologów uległa zmniejszeniu 

z 52 do 51 osób. 

NIK zwraca uwagę, że struktura i zakres działania Szpitala nie w pełni odpowiadały 

zapisom Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Wojewodę Lubelskiego, 

statutu SN ZOZ oraz Regulaminu Porządkowego. Powyższe dotyczyło: Oddziału 

Psychiatrycznego dla Przewlekle Chorych, Oddziału Rehabilitacyjnego, Poradni Ogólnej 

Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Poradni Rehabilitacji Neurologicznej oraz Poradni 

Psychogeriatrycznej, których to jednostek Szpital w analizowanym okresie nie prowadził. 

2. Dokumentacja stanu technicznego i utrzymania użytkowanych budynków odpowiadała 

wymaganiom określonym w art. 64 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane3. 

Wszystkie obiekty (12), w których SN ZOZ udziela świadczeń medycznych - zgodnie 

z obowiązkiem wskazanym w art. 62 ust. 1 powyższej ustawy - poddano wymaganym 

kontrolom okresowym – rocznym i pięcioletnim. Ustalenia z kontroli zostały 

udokumentowane protokołami. Uchybieniem było niedokonanie sprawdzenia realizacji 

zaleceń z poprzedniej kontroli, co stanowiło naruszenie wymogu określonego w ust. 1a ww. 

przepisu. Usterki stwierdzone w wyniku kontroli okresowej stanu technicznego obiektów 

przeprowadzonej w 2010 r. zostały częściowo usunięte, według wyjaśnień Dyrektora SN ZOZ 

pozostałe prace zostaną wykonane w trakcie realizacji zadania pn. "Termomodernizacja 

budynków Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie" zaplanowanego na 2012 r. 

                                                           
2 tj. łóżkami znajdującymi się w salach chorych (z pełnym wyposażeniem) zajętymi przez chorych 
lub przygotowanymi na ich przyjęcie 
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i finansowanego ze środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej.  

3. W oddziałach psychiatrycznych zapewniono dostęp do urządzeń sanitarnych 

oraz warunki do rekreacji i spożywania posiłków. Kontrola wykazała jednak, że w wyniku 

zagęszczenia sal szpitalnych w sześciu (z dziewięciu skontrolowanych) oddziałach szerokość 

pokoju łóżkowego nie pozwalała na wyprowadzenie każdego łóżka bez konieczności 

przesuwania innych, natomiast wymóg dostępności łóżek z trzech stron nie został spełniony 

w pełni w żadnym z kontrolowanych oddziałów (np. w Oddziale Psychiatrycznym 

dla Młodzieży wymaganie to spełniało 9% łóżek, w Oddziale Neuropsychiatrii Dziecięcej – 

92%). Stan ten był niezgodny z określonym w § 17 i 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 

dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem 

fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej4 (§ 21 i 23 

poprzednio obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r.5).  

4. NIK pozytywnie ocenia dostępność do świadczeń w zakresie psychiatrycznej opieki 

zdrowotnej oraz wykorzystanie bazy Szpitala. W oddziałach psychiatrycznych procent 

wykorzystania łóżek w roku mieścił się w granicach od 78,6% (w 2010 r. w Oddziale 

Psychiatrycznym dla Młodzieży) do 104% w I półroczu 2011 r. (w Oddziale Psychiatrycznym 

Ogólnym IV), przy przeciętnej długości pobytu chorego w Szpitalu 34 dni (2009 – 2010) i 30 

dni (I półrocze 2011 r.). 

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych6 świadczenia opieki zdrowotnej udzielane 

były według kolejności zgłoszenia. Uchybieniem było nieodnotowanie w rejestrze 

oczekujących rozpoznania lub powodu przyjęcia według skierowania, co było niezgodne z art. 

20 ust. 2 pkt 3 lit. e) powołanej wyżej ustawy. 

W badanym okresie do większości oddziałów psychiatrycznych pacjentów 

przyjmowano na bieżąco, konieczność oczekiwania wystąpiła jedynie w przypadku Oddziału 

Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego oraz w Pododdziale Psychiatrii Sądowej o podstawowym 

zabezpieczeniu, gdzie czas oczekiwania na przyjęcie według stanu na 31 lipca 2011 r. wyniósł 

556 dni.  

                                                                                                                                                                                     
3 Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm. 
4 Dz. U. Nr 31, poz. 158 – obowiązuje od 26 lutego 2011 r.  
5 Dz. U. Nr 213, poz. 1568 ze zm. 
6 Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm. 
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 W latach 2009 – 2010 i I połowie 2011 r. Szpital, w celu zabezpieczenia pacjentom 

dostępu do świadczeń medycznych, świadczył psychiatryczne usługi zdrowotne ponad limity 

określone w umowach zawartych z LOW NFZ. Powyższe skutkowało tzw. nadwykonaniami, 

których wartość wynosiła: 

� w 2009 r., przy limicie środków 34 805,8 tys. zł, łącznie 534,9 tys. zł (5,1% ponad 

limit); 

� w 2010 r., przy limicie w wysokości 34 814,9 tys. zł, łącznie 532,1 tys. zł (3,6% ponad 

limit);  

� do 31 maja 2011 r., przy limicie środków 17 236,2 tys. zł, łącznie 1 494,5 tys. zł (9,7% 

ponad limit). 

 NIK pozytywnie ocenia działania SN ZOZ podjęte w celu wyegzekwowania zapłaty za 

nadwykonania z 2009 r., polegające na wstąpieniu na drogę postępowania sądowego, które 

skutkowało zawarciem porozumienia potwierdzonego wyrokiem zasądzającym kwotę 

w wysokości 1.100 tys. zł na rzecz Szpitala. W 2011 r. podpisano ugodę z LOW NFZ 

uzyskując zapłatę 640,9 tys. zł. 

5. W SN ZOZ przestrzegano praw pacjentów niezdolnych do wyrażenia zgody 

na hospitalizację z przyczyn prawnych lub faktycznych określonych w art. 22 ustawy z dnia 

19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego7 (dalej: „ustawa”). Przyjęcie pacjenta do 

Szpitala następowało po prawidłowym wyrażeniu pisemnej zgody przez jego przedstawiciela 

ustawowego lub po uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia również przestrzeganie praw pacjenta, 

przy przymusowym przyjmowaniu do Szpitala chorych dysponujących pełnią praw 

publicznych. Powyższe uzasadnia m.in. prawidłowa realizacja obowiązku określonego 

w art. 23 ust. 3 ustawy polegającego na wyjaśnieniu choremu psychicznie przyczyn przyjęcia 

bez zgody i poinformowania go o jego prawach oraz bezwzględne przestrzeganie ustawowych 

terminów zawiadomienia Dyrektora SN ZOZ, a następnie sądu opiekuńczego o przyjęciu 

takiego pacjenta do Szpitala. 

Kontrola ujawniła natomiast n/w braki, które w ocenie NIK stanowią o słabości 

systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do kompletności dokumentacji medycznej tych 

pacjentów: 

                                                           
7 Dz. U. Nr 111, poz. 535 ze zm. 
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- nie dokumentowano faktu informowania osoby poddanej przymusowemu badaniu 

bądź jej przedstawiciela ustawowego o przyczynach przeprowadzenia badania bez jej zgody, 

czego wymaga art. 21 ust. 2 i 4 ustawy, 

- w dokumentacji medycznej dotyczącej osób, które zostały przyjęte do Szpitala 

bez wyrażenia zgody nie udokumentowano czynności zapoznania pacjenta z planowanym 

postępowaniem leczniczym, czym naruszono postanowienia art. 33 ust. 2 ustawy. 

6. Szpital rzetelnie prowadził dokumentację stosowania przymusu bezpośredniego 

w procesie leczniczym. O jego zastosowaniu, zgodnie z wymaganiami określonymi 

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 sierpnia 1995 r. w sprawie 

sposobu stosowania przymusu bezpośredniego8, zawiadamiano Dyrektora SN ZOZ. Stan 

fizyczny osoby unieruchomionej był kontrolowany przez pielęgniarkę dyżurną w czasie 

określonym w § 13 ww. rozporządzenia i odnotowywany w karcie zastosowania 

unieruchomienia, a informacja o zastosowaniu przymusu bezpośredniego była zamieszczana 

w raporcie pielęgniarskim. Badanie dziewięciu historii chorób i 18 kart stosowania 

unieruchomienia wykazało jednak, że nie spełniono wszystkich wymogów określonych 

w Załączniku Nr 1 ww. rozporządzenia, bowiem na pięciu kartach nie odnotowano 

podsumowania czasu stosowania środka przymusu. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia rzetelność dokumentowania pisemnej 

zgody pacjentów na przyjęcie do Szpitala. We wszystkich analizowanych przypadkach została 

ona wyrażona w sposób prawidłowy, a dokumentacja zawierająca opis i wynik badania 

osobistego była kompletna. 

7. Pacjentom SN ZOZ zapewniono poszanowanie godności w trakcie udzielania 

świadczeń medycznych. Badanie odbywało się w gabinecie lekarskim lub gabinecie 

zabiegowym w zależności od stanu zdrowia pacjenta. W izbie przyjęć chorzy byli badani 

w osobnym gabinecie, co zapewniało intymność i możliwość swobodnej rozmowy 

z pacjentem, rodziną lub opiekunem. Informacja o stanie zdrowia była udzielana opiekunom 

i rodzinom w gabinecie lekarskim.  

NIK nie wnosi uwag dotyczących zaspokajania przez Szpital potrzeb pacjentów 

w zakresie dostępności do lekarzy innych specjalności. Zapewniono im dostęp do konsultacji 

z lekarzami w ramach wewnętrznej struktury zakładu, natomiast wizyty u specjalistów 

niezatrudnionych w SN ZOZ, odbywały się w placówkach, z którymi Szpital ma podpisane 

umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne. 
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8. Posiłki dla pacjentów, według oceny Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego dokonanej na podstawie trzech dekadowych jadłospisów, odpowiadały 

zalecanym normom żywieniowym w zakresie doboru potraw i ich poszczególnych 

składników, różnorodności produktów i sposobu ich podania. Uwagi dotyczyły konieczności 

uwzględnienia w codziennym odżywaniu chorych świeżych owoców oraz warzyw 

sezonowych. 

Według ustaleń kontroli przeprowadzonej przez Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Lublinie stan sanitarno – higieniczny oraz techniczny wyposażenia 

i sprzętu szpitalnej kuchni nie budził zastrzeżeń. Stwierdzone uchybienia zostały usunięte, 

co zostało potwierdzone podczas kontroli sprawdzających. 

9. Pacjentom zapewniono dostęp do niezbędnych informacji, m.in. regulaminów 

oddziałów, karty praw pacjenta, trybie składania skarg i wniosków w Szpitalu i do Rzecznika 

Praw Pacjenta, informacji o zasadach i terminach odwiedzin oraz możliwości korzystania 

z opieki duszpasterskiej i ogólnodostępnych aparatów telefonicznych. NIK nie zgłasza 

również uwag do stosowanych w SN ZOZ zasad zabezpieczania i udostępniania środków 

pieniężnych i przedmiotów wartościowych zdeponowanych przez pacjentów. 

 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o: 

1) dostosowanie zapisów znajdujących się w Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej, 

statucie SN ZOZ oraz Regulaminie Porządkowym do faktycznej struktury i zakresu 

działania Szpitala, 

2) kontynuowanie działań mających na celu poprawę stanu technicznego budynków SN 

ZOZ oraz dostosowanie oddziałów szpitalnych do wymagań określonych 

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r., 

3) wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych zapewniających kompletność dokumentacji 

medycznej pacjentów oraz skuteczny nadzór nad prawidłowym jej prowadzeniem, 

4) uwzględnienie uwag Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie 

w zakresie posiłków dla pacjentów. 

 

                                                                                                                                                                                     
8 Dz. U. Nr 103, poz. 514. 
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Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Lublinie, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy 

o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Dyrektora, w terminie 14 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag 

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

niepodjęcia takich działań. 

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

otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu prawo zgłoszenia na 

piśmie do Dyrektora Delegatury NIK w Lublinie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, 

uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. 

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

nadesłania informacji, o którym mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej 

uchwały właściwej komisji NIK. 

 

 


