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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 Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym 

w Chełmie, zwanym dalej: „Szpitalem” lub „SP WSS”, 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 5 września 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy 

o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami działalność 

Szpitala w zakresie objętym kontrol ą.  

Pozytywną ocenę uzasadnia prawidłowa organizacja w SP WSS opieki psychiatrycznej 

oraz podejmowane działania w zakresie zabezpieczenia praw pacjenta. Nieprawidłowości 

dotyczyły utrzymywania budynku użytkowanego przez Oddział Psychiatryczny  

w nienależytym stanie technicznym. 

1. W kontrolowanym okresie Szpital udzielał świadczeń w zakresie opieki psychiatrycznej  

i leczenia uzależnień na podstawie umów podpisanych z Lubelskim Oddziałem 

                                                           
1 Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701, ze zm. 
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Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Umowy były realizowane w Oddziale 

Psychiatrycznym, który dysponował 100 łóżkami rzeczywistymi2 w 23 wieloosobowych 

salach chorych. Liczba łóżek szpitalnych była zgodna z danymi wykazanymi w rejestrze 

zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Wojewodę Lubelskiego. 

Liczba zatrudnionych lekarzy, psychologów, pielęgniarek, terapeutów zajęciowych  

i sanitariuszy, w badanym okresie, była zgodna z warunkami określonymi w umowie z NFZ.

 Wszyscy pracownicy Oddziału posiadali przeszkolenie z zakresu stosowania przymusu 

bezpośredniego. Szpital organizował również wewnętrzne szkolenia z tego zakresu.  

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

zdrowotnej oraz wykorzystanie bazy Szpitala. Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych3 

świadczenia opieki zdrowotnej udzielane były według kolejności zgłoszenia. Lista osób 

oczekujących zawierała niezbędne informacje określone w art. 20 ust. 2 tej ustawy.  

W badanym okresie do Oddziału Psychiatrycznego pacjenci byli przyjmowani na bieżąco i nie 

było osób oczekujących na przyjęcie. Oddział wykazał za lata 2009-2011 wysokie obłożenie 

jednego nominalnego łóżka wynoszące odpowiednio: 100% i 99,9%, przy przeciętnym 

wykorzystaniu łóżka wynoszącym: 336,4 i 335,8 osobodni. Przeciętny czas pobyt chorego 

wynosił w tym czasie ponad 25 dni, przy łącznej liczbie osób leczonych 1326 w 2009 roku 

i 1316 w 2010 roku. 

 W analizowanym okresie Szpital świadczył psychiatryczne usługi zdrowotne ponad 

limit określony w umowach zawartych z Oddziałem NFZ. W 2009 r. limit świadczeń  

w oddziale psychiatrycznym został przekroczony o 117.545,65 zł, natomiast limit  

w poradni zdrowia psychicznego o kwotę 152.377,50 zł. W 2010 r. kontrakt na świadczenia  

w oddziale psychiatrycznym został przekroczony o 324.337,95 zł, a w Poradni Zdrowia 

Psychicznego - o 96.742,50 zł. W latach 2009-2010 nadwykonania powyższych świadczeń nie 

zostały zapłacone przez NFZ, a Szpital wystąpił na drogę sądową o zapłatę. Pacjenci Oddziału 

Psychiatrycznego mieli zapewniony dostęp do świadczeń zdrowotnych  

w zakresie innych specjalności w ramach konsultacji lekarzy zatrudnionych w innych 

Oddziałach Szpitala. 

                                                           
2 tj. łóżkami znajdującymi się w salach chorych (z pełnym wyposażeniem) zajętymi przez chorych lub 
przygotowanymi na ich przyjęcie. 
3 Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm. 



 
 

3 

3. Analiza zanonimizowanej dokumentacji medycznej pacjentów wykazała, że zarówno przy 

ich przyjmowaniu jak i wypisywaniu ze Szpitala przestrzegano praw pacjenta określonych  

w art. 21-32 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego4 oraz § 6 i § 7 

rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 listopada 1995 r. 

regulującego szczegółowy sposób działania szpitala psychiatrycznego w sprawach 

przyjmowania oraz wypisywania ze szpitala psychiatrycznego5. Przyjmowanie pacjenta 

poprzedzano badaniem lekarskim, w którym stwierdzano wskazania do hospitalizacji.  

O przyjęciu pacjenta bez zgody Szpital w ustawowym terminie zawiadamiał właściwy sąd 

opiekuńczy, który po rozpatrzeniu sprawy potwierdzał zasadność pozostawienia pacjenta  

w placówce.  

Decyzja o wypisaniu pacjenta ze Szpitala (po ustaniu przyczyn przyjęcia bez zgody), była 

podejmowana przez Ordynatora Oddziału, a Dyrektor Szpitala zawiadamiał niezwłocznie  

o tym fakcie sąd.  

4. Udzielanie świadczeń o podwyższonym ryzyku poprzedzone było uzyskaniem stosownych 

zgód, a dokumentacja w tym zakresie była kompletna i zgodna z wymogami rozporządzenia 

Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 sierpnia 1995 r. w sprawie wykazu świadczeń 

zdrowotnych wymagających odrębnej zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego6.  

Szpital rzetelnie prowadził dokumentację stosowania przymusu bezpośredniego  

w procesie leczniczym. Ustalono, że stan fizyczny osoby unieruchomionej był kontrolowany 

przez pielęgniarkę dyżurną w czasie określonym w § 13 rozporządzenia z dnia 23 sierpnia 

1995 r. w sprawie sposobu stosowania przymusu bezpośredniego7  i odnotowywany w karcie 

zastosowania unieruchomienia. Natomiast informacja o zastosowaniu przymusu 

bezpośredniego była zamieszczana w raporcie pielęgniarskim. 

Badanie dziewięciu kart stosowania unieruchomienia wykazało jednak, że nie spełniono 

wszystkich wymogów ww. rozporządzenia. W czterech przypadkach zawiadomienie  

o zastosowaniu przymusu bezpośredniego zostało sporządzone po upływie: pięciu dni 

(pacjent O. D.); 12 dni (pacjent T. K.); 14 dni (pacjent K. P.) i czterech dni (pacjent R. W.). 

Zgodnie z art. 18 ust. 6 i 10 cyt. ustawy o ozp., lekarz zakładu opieki zdrowotnej, który 

zastosował przymus bezpośredni, powinien o tym powiadomić kierownika tego zakładu, który 

w terminie 3 dni ocenia zasadność zastosowania przymusu bezpośredniego.  

                                                           
4 Dz. U. Nr 111, poz. 535 ze zm. 
5 Dz. U. Nr 127, poz. 614 
6 Dz. U. Nr 100, poz. 503 
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5. Pacjentom SP WSS zapewniono poszanowanie godności w trakcie udzielania świadczeń 

medycznych. Badanie pacjentów odbywało się w gabinecie lekarskim lub gabinecie 

zabiegowym w zależności od stanu somatycznego pacjenta. Tylko pacjenci w stanie ciężkim 

badani byli w łóżku na sali chorych. W izbie przyjęć pacjenci badani byli w osobnym 

gabinecie, co zapewniało intymność i możliwość swobodnej rozmowy z pacjentem, rodziną 

lub opiekunem. Informacja o stanie zdrowia była udzielana opiekunom, rodzinom w gabinecie 

lekarskim. 

6. W trakcie kontroli kompleksowych bloku żywienia, przeprowadzanych przez Powiatowego 

Państwowego Inspektora Sanitarnego w Chełmie (PPIS) dokonywano przeglądu jadłospisów  

i omawiano występujące błędy z dietetyczką i szefową kuchni, zalecając urozmaicenie 

posiłków oraz uwzględnienie dodatków owocowo-warzywnych. Przeprowadzona w dniu 

30.08.2011 r. przez PPIS kontrola sprawdzająca wykazała, że w kuchni głównej  

i stołówce Szpitala nie zostały wykonane obowiązki określone w decyzji  (znak: NS-HŻ.6311-

1/1/11) z dnia 22.06.2011 r.  

7. W kontrolowanym okresie w Szpitalu opracowano i wdrożono dokumenty wewnętrzne 

określające zasady udostępniania oraz informowania pacjenta o przysługujących mu prawach  

i obowiązkach, tj. Kartę Praw Pacjenta, Kartę Obowiązków Pacjenta - Lecznictwo Szpitalne, 

Kartę Praw Pacjenta – Ambulatoryjne Lecznictwo Specjalistyczne. Ordynatorzy Oddziałów  

i kierownicy komórek organizacyjnych Szpitala zostali zobowiązani do umieszczenia na 

tablicach informacyjnych oddziału pisemnej informacji dotyczącej adresów Rzecznika Praw 

Pacjentów i Biur Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy i Pielęgniarek.  

W ramach realizacji praw pacjenta w Szpitalu wprowadzone zostały również procedury: 

stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi; 

informowania pacjenta i osób przez niego upoważnionych o stanie zdrowia; zabezpieczania 

wartościowych przedmiotów należących do pacjenta. Natomiast w Oddziale Psychiatrycznym 

dodatkowo wprowadzono do stosowania procedurę postępowania z pacjentem samobójczym 

hospitalizowanymi w Oddziale oraz ocen psychiatrycznej i psychologicznej. NIK pozytywnie 

ocenia również powołanie Zespołu ds. praw pacjenta, który dwa razy w roku przedkładał 

Dyrektorowi Szpitala sporządzone raporty z pracy zespołu.    

8. Pacjentom zapewniono dostęp do niezbędnych informacji, m.in. regulaminu 

porządkowego, karty pacjenta, o trybie składania skarg i wniosków w Szpitalu i do Rzecznika 

                                                                                                                                                                                     
7 Dz. U. Nr 103, poz. 514. 
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Praw Pacjenta, a także o organizacji pracy Szpitala i Oddziału Psychiatrycznego, informacji  

o zasadach i terminach odwiedzin oraz możliwości korzystania z opieki duszpasterskiej. Dwa 

ogólnodostępne aparaty telefoniczne umożliwiały kontakt pacjentów z ich rodzinami.  

NIK nie zgłasza uwag do stosowanych w Oddziale Psychiatrycznym zasad zabezpieczania  

i udostępniania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych zdeponowanych przez 

pacjentów. 

9. Szpital rozpatrywał, weryfikował i przeprowadzał postępowania wyjaśniające  

w sprawach skarg na podstawie Regulaminu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg 

i wniosków w SP WSS. W badanym okresie wpłynęły ogółem 23 skargi dotyczące 

niepoprawnego zachowania się personelu medycznego lub nieprawidłowej opieki lekarskiej, 

w tym jedna z nich dotyczyła leczenia psychiatrycznego. 

Wszystkie skargi zostały załatwione w ciągu miesiąca od daty ich wpływu, w trybie 

wyjaśniającym. Kontrola wykazała jednak, że w latach 2009-2011 (I półrocze) Rada 

Społeczna Szpitala nie dokonywała okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez 

osoby korzystające ze świadczeń zakładu, co było niegodne z art. 46 pkt 5 ustawy o z dnia 30 

sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej8. Wiceprzewodniczący Rady Społecznej SP 

WSS wyjaśnił, że Rada Społeczna dokona okresowej analizy skarg i wniosków wnoszonych 

przez osoby korzystające ze świadczeń na najbliższym posiedzeniu: wrzesień-październik b.r. 

10. Szpital dysponował dokumentacją stanu technicznego użytkowanych budynków 

i budowli. Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane9, została 

założona i prowadzona na bieżąco książka obiektu budowlanego pawilonu „C”, w którym 

mieści się Oddział Psychiatryczny. Obiekt ten poddawano wymaganym kontrolom 

okresowym (rocznym i co pięć lat), o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1, 2 ww. ustawy, 

przez osoby posiadające stosowne uprawnienia. 

Ustalono jednak, że książka tego obiektu nie zawierała wpisów o których mowa 

w § 5 pkt. 1 lit. c (protokołu odbioru obiektu z podaniem numeru oraz daty sporządzenia) oraz 

lit. d (pozwolenia na użytkowanie obiektu z podaniem nazwy organu, który je wydał oraz 

numeru i daty wydania), tym samym nie w pełni były przestrzegane wymogi rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego10..   

                                                           
8 Dz.U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 ze zm.  
 
 
9 Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm. 
10 Dz. U. Nr 120, poz. 1134 
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Przeprowadzone przez służby nadzoru budowlanego i straży pożarnej oględziny pawilonu „C” 

wykazały również usterki i braki wskazujące na nieodpowiedni stan techniczny tego obiektu. 

Stwierdzone odstępstwa od wymagań przepisów budowlanych i przeciwpożarowych stwarzają 

zagrożenia bezpieczeństwa pacjentów i personelu (niewydzielenie klatek schodowych, brak 

instalacji oddymiania).  

Ponadto NIK zwraca uwagę, że nie w pełni zostały zrealizowane przez Szpital zalecenia 

pokontrolne NIK z 8 czerwca 2009 r. (pismo znak: LLU-41013-01/09), m.in. w zakresie 

wyposażenia klatek schodowych w urządzenia zapobiegające zadymianiu lub służące do 

usuwania dymu. Przyczyną był brak środków finansowych, o przyznanie których Szpital 

występował do Samorządu Województwa Lubelskiego latach 2010-2011.  

11. Oddział zapewniał dostęp do urządzeń sanitarnych oraz warunki do rekreacji i spożywania 

posiłków. Kontrola wykazała jednak nadmierne zagęszczenie sal szpitalnych dla pacjentów, 

m.in. szerokość pokoju łóżkowego nie umożliwiała wyprowadzenia każdego łóżka bez 

konieczności przesuwania innych, co było niezgodne z § 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 zdrowotnej11.    

 

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

1. Podjęcie skutecznych działań w celu poprawy stanu technicznego budynku Oddziału 

Psychiatrycznego, zgodnie z wnioskiem pokontrolnym NIK z 8 czerwca 2009 r. oraz 

decyzjami administracyjnymi i zaleceniami innych organów kontroli i nadzoru. 

2. Zapewnienie prowadzenia książek obiektów budowlanych w sposób zgodny 

z obowiązującymi wymogami. 

3. Wprowadzenie rozwiązań zapewniających dostosowanie Oddziału Psychiatrycznego do 

wymagań 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 zdrowotnej.  

4. Zapewnienie przestrzegania terminowego zawiadomienia kierownika Szpitala  

o zastosowaniu przymusu bezpośredniego. 

                                                           
11 Dz. U. Nr 31, poz. 158.  



 
 

7 

5. Uwzględnienie uwag Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Chełmie, m.in. 

w zakresie higieny żywności i żywienia, w działalności szpitala. 

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie, stosownie do art. 62 ust. 1 ustawy  

o NIK oczekuje od Pana Dyrektora, w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego 

wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag oraz wykonania 

wniosków bądź o podjętych działaniach na rzecz realizacji wniosków lub przyczynach 

niepodjęcia takich działań.  

 Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o NIK w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego 

wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie, do dyrektora 

Delegatury NIK w Lublinie, umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwagi wniosków 

zawartych w tym wystąpieniu. 

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

informacji, o której mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej 

Komisji NIK. 

 

 

 

 


