
 
 

 
 

 
LOL.410.012.01.2017 
P/17/060 

 
 
 

 
 
 

WYSTĄPIENIE 

POKONTROLNE 

 

 
 



 

2 

I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/060 – Zakażenia w podmiotach leczniczych. 

Jednostka 

przeprowadzająca 
kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Olsztynie 

Kontroler Andrzej Sibierski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/102/2017 z dnia 5 września 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 

kontrolowana 
Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu, ul. Armii Krajowej 8,  
11-300 Biskupiec (dalej: „Szpital”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Marek Pietras, p.o. dyrektora Szpitala (dalej: „Dyrektor”), od dnia 4 stycznia 2011 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

W okresie objętym kontrolą2 Szpital posiadał system nadzoru nad zakażeniami 
szpitalnymi, obejmujący m.in. zestaw właściwych do jego realizacji procedur.  
W Szpitalu działał komitet kontroli zakażeń szpitalnych (dalej: „kkzs”), zespół kontroli 
zakażeń szpitalnych (dalej: „zkzs”) oraz komitet do spraw antybiotykoterapii  
i farmakoekonomiki (dalej: „komitet antybiotykoterapii”). Szpital planował i prowadził 
działania w zakresie zapobiegania i zwalczania takich zakażeń, m.in. kontrole stanu 
sanitarnego sprzętu medycznego i pomieszczeń szpitalnych, kontrole wewnętrznej 
ordynacji antybiotykowej oraz szkolenia personelu w zakresie profilaktyki  
i zwalczania zakażeń szpitalnych. Na bieżąco i zgodnie z wymogami prawa 
prowadził rejestr zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych. Dokonywał analiz 
skuteczności prowadzonych działań, a także wprowadzał wynikające  
z ich ustaleń zmiany w organizacji pracy, opieki nad chorym i stosowanych 
metodach leczenia. Przekazywał również Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(dalej: „PIS”) informacje o czynnikach alarmowych oraz podejrzeniach 
i stwierdzeniach zakażenia lub choroby zakaźnej. 

Stwierdzono również nieprawidłowości, które dotyczyły: 

− niezapewnienia w składzie zkzs drugiej pielęgniarki epidemiologicznej, co było 
niezgodne z art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu 
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi3 (dalej: „ustawa”), 

− niezapewnienia w składzie kkzs lekarza wykonującego zadania służby 
medycyny pracy, co było niezgodne z art. 15 ust. 3 pkt 4 ustawy, 

− przeprowadzenia w 2017 r. z opóźnieniem trzech tygodni, przeglądu części 
urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, co było niezgodne z § 39 pkt 1 
rozporządzenia Ministra Zdrowia, z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia  

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna lub ocenę opisową. 
2 Lata 2016-2017 (do czasu zakończenia kontroli NIK). 
3 Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, ze zm. 
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i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą4 (dalej: 
„rozporządzenia w sprawie pomieszczeń i urządzeń”), 

− nieprzekazania PIS w terminie do 24 godzin od powzięcia podejrzenia 
lub stwierdzenia zakażenia informacji o dziewięciu takich przypadkach, co było 
niezgodne z art. 27 ust. 1 ustawy, 

− niezłożenia przez część pracowników Szpitala pisemnego poświadczenia 
zapoznania się z procedurami dotyczącymi zakażeń szpitalnych. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Organizacja nadzoru nad zakażeniami w podmiocie leczniczym. 

1.1. W latach 2016 – 2017 (do 30 września) w Szpitalu funkcjonowały zkzs i kkzs 
powołane przez Dyrektora zarządzeniem nr 45 z dnia 18 maja 2009 r. 
(przewodniczącą kkzs była zastępca Dyrektora do spraw medycznych). Aktualny 
skład zkzs i kkzs ustalony został w aneksie nr 1 do ww. zarządzenia z dnia 1 lipca 
2013 r. Zakres zadań zkzs i kkzs odpowiadał wymogom określnym w art. 15 ust. 2 
i 4 ustawy. W Szpitalu funkcjonował też Zespół Pielęgniarek Łącznikowych do spraw 
zakażeń szpitalnych, działający na wszystkich jego oddziałach  
oraz w Izbie Przyjęć, powołany zarządzeniami Dyrektora nr 47/2014 z 2014 r.  
i nr 77/2017 z 2017 r.5  

(dowód: akta kontroli str. 4-10) 

1.2. W badanym okresie w skład zkzs wchodziły trzy osoby: 

− przewodniczący, tj. lekarz posiadający I stopień specjalizacji w zakresie chirurgii 
dziecięcej, co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy w zkzs i ukończony 
kurs specjalistyczny nadający uprawnienia do pełnienia funkcji 
przewodniczącego zkzs6, 

− specjalista do spraw epidemiologii posiadający wyższe wykształcenie medyczne 
w dziedzinie pielęgniarstwa, co najmniej trzyletnie doświadczenie w zawodzie 
pielęgniarki oraz tytuł pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa 
epidemiologicznego (dalej: „Pielęgniarka Epidemiologiczna”), 

− specjalista do spraw mikrobiologii, posiadający specjalizację I stopnia 
w dziedzinie mikrobiologii i co najmniej dwuletnie doświadczenie w zawodzie 
diagnosty laboratoryjnego. 

Wszyscy członkowie zkzs spełniali wymogi wynikające z § 2-4 rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie kwalifikacji członków zespołu 
kontroli zakażeń szpitalnych7. Przewodniczący zespołu oraz specjalista do spraw 
mikrobiologii zatrudnieni byli na podstawie umów cywilnoprawnych (odpowiednio 
w wymiarze 220 i 70 godzin miesięcznie)8, natomiast Pielęgniarka Epidemiologiczna 
była zatrudniona na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony. 
W latach 2016-2017 (do czasu kontroli NIK) dwóch członków zkzs wykonywało  
w Szpitalu również inne obowiązki. Przewodniczący tego zespołu udzielał 
świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Chirurgią Dziecięcą,  

                                                      
4 Dz. U. poz. 739. 
5 Do zadań tego zespołu należała m.in. współpraca zkzs, bezpośredni udział w monitorowaniu pacjentów z czynnikami 
zwiększającymi ryzyko nabycia zakażenia w trakcie hospitalizacji, sprawowanie nadzoru nad stanem sanitarno-
epidemiologicznym oddziału, planowanie opieki nad pacjentem zakażonym, współuczestniczenie w doborze metod i sposobów 
realizacji programu kontroli zakażeń, zgłaszanie uwag, spostrzeżeń i propozycji w zakresie zmian w realizacji programu 
profilaktyki zakażeń. 
6 Ukończony w grudniu 2007 r. 
7 Dz. U. z 2014 r. poz. 746. 
8 W umowach tych wskazano zakres zadań, miejsce i godziny świadczenia pracy. 
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a specjalista do spraw mikrobiologii pracował w szpitalnym Medycznym 
Laboratorium Diagnostycznym9. 
Dyrektor wyjaśnił, że żaden z aktów prawnych nie narzuca kierownikowi podmiotu 
leczniczego formy zatrudnienia osób wchodzących w skład zkzs, a Szpital jest zbyt 
małą jednostką, aby zatrudniać w nim na oddzielnych etatach personel,  
który nie będzie w pełni wykorzystywany. 

(dowód: akta kontroli str. 4-6, 11, 110-113) 

Pomimo, że Szpital posiadał 234 łóżka szpitalne10, to w składzie zkzs znajdowała 
się jedna pielęgniarka epidemiologiczna. Było to niezgodne z art. 15 ust. 1 pkt 2 
ustawy stanowiącym, że w skład zkzs wchodzi pielęgniarka lub położna jako 
specjalista do spraw epidemiologii w liczbie nie mniejszej niż jedna na 200 łóżek 
szpitalnych.  

Dyrektor wyjaśnił, że od 25 lat liczba pacjentów Szpitala nie przekraczała 
160 dziennie (średnio było to 120 – 130 osób), w związku czym zasadne było 
utrzymywanie przez Szpital jednego etatu pielęgniarki epidemiologicznej.  

(dowód: akta kontroli str. 11-12, 110-113) 

1.3. W latach 2016 – 2017 (do 30 września) Pielęgniarka Epidemiologiczna, zgodnie 
z art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy, podlegała bezpośrednio Dyrektorowi. Jej zakres 
obowiązków obejmował m.in. zadania określone w ramowym zakresie czynności, 
opracowanym w 1996 r. przez Zespół do Spraw Zakażeń Szpitalnych przy Biurze 
Naczelnej Pielęgniarki Kraju. Zawierał on m.in. następujące obowiązki:  

− współuczestniczenie w wypracowywaniu strategii działań Szpitala w zakresie 
profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych, w tym współpraca 
w opracowywaniu programów w zakresie profilaktyki i zwalczania takich 
zakażeń, 

− nadzorowanie i monitorowanie stanu sanitarno – epidemiologicznego Szpitala, 
sposobu przechowywania sterylnego sprzętu medycznego oraz magazynów 
aparatury medycznej, 

− koordynowanie wypracowywania standardów organizacyjnych dotyczących 
systemu pracy w Szpitalu (systemu transportu wewnętrznego, sposobu 
zbierania, gromadzeni i utylizacji odpadów, procesów dezynfekcji, sterylizacji, 
dezynsekcji i deratyzacji), 

− prowadzenie rejestru zakażeń na poziomie Szpitala, 

− przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych, 

− współorganizowanie i realizacja zadań w zakresie edukacji personelu 
medycznego dotyczącej zakażeń szpitalnych, 

− uczestniczenie w planowaniu opieki nad pacjentem z zakażeniem szpitalnym 
w tym nadzór nad systemem izolacji pacjentów, 

− współpraca z inspektorem bhp w zakresie przestrzegania przepisów bhp. 

W ww. zakresie obowiązków znajdowały się także m.in. następujące uprawnienia: 

− nadzorowanie i kontrolowanie stanu sanitarno – epidemiologicznego, 

− wdrażanie programów zapobiegania zakażeniom szpitalnym, wnioskowanie 
i wysuwanie propozycji zmian organizacyjnych w celu realizacji programów, 

− wnioskowanie o zakup, wymianę i przydział środków niezbędnych 
do utrzymania higieny, 

− uczestniczenie w naradach, spotkania zespołu terapeutycznego i zkzs, 

− korzystanie ze źródeł informacji służących określeniu sytuacji epidemiologicznej. 
                                                      
9 Dalej: „laboratorium”. 
10 W 2015 r. było to 238 łóżek. 
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Ponadto, Dyrektor uprawnił Pielęgniarkę Epidemiologiczną do udziału w obchodach 
lekarskich, dostępu do informacji o pacjentach, metodach ich diagnozowania, 
danych dotyczących antybiotykoterapii i informacji o przechowywanych w pracowni 
mikrobiologicznej szczepach opornych11. 

(dowód: akta kontroli str. 13-16) 

1.4. W latach 2016 – 2017 (do 30 września) w skład kkzs wchodzili: przedstawiciel 
Dyrektora – lekarz z tytułem doktora nauk medycznych, członkowie zkzs, 
Pielęgniarka Naczelna, kierownik Szpitalnej Apteki, kierownik Centralnej 
Sterylizatorni, przewodniczący Komitetu Terapeutycznego oraz koordynatorzy  
i kierownicy oddziałów Szpitala.  
W ww. okresie w składzie kkzs nie było, wymaganego art. 15 ust 3 pkt 4 ustawy, 
lekarza wykonującego zadania służby medycyny pracy w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy12.  

Dyrektor wyjaśnił, że na terenie miasta i gminy Biskupiec nie ma obecnie czynnych 
zawodowo lekarzy o ww. specjalności13. 

(dowód: akta kontroli str. 4-6, 110-113) 

1.5. W okresie objętym kontrolą laboratorium Szpitala pracowało przez całą dobę, 
siedem dni w tygodniu, co było zgodne z art. 14 ust. 1 pkt 3c ustawy. 

(dowód: akta kontroli str. 17-20) 

1.6. W latach 2016 – 2017 (do 30 września) w Szpitalu obowiązywało zarządzenie 
Dyrektora nr 89/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zapobiegania szerzeniu 
się zakażeń i chorób zakaźnych wśród pracowników narażonych na działanie 
biologicznych czynników chorobotwórczych w trakcie wykonywania czynności 
zawodowych, określające zasady postępowania w zakresie szczepień ochronnych 
pracowników Szpitala, m.in. obowiązek wykonywania takich szczepień, osoby 
odpowiedzialne za ich przeprowadzenie u nowoprzyjętych pracowników oraz osoby 
odpowiedzialne za prowadzenie rejestru szczepień. Do nadzoru nad realizacją 
ww. zarządzenia wyznaczony został inspektor bhp, mający działać w porozumieniu 
z pielęgniarką Izby Przyjęć i Pielęgniarką Epidemiologiczną. 
Rejestr szczepień zawierał m.in., odrębnie dla każdego roku, informacje 
o przeprowadzonych szczepieniach pracowników Szpitala przeciwko wirusowemu 
zapaleniu wątroby typu B (dalej: „wzw”), nie zawierał natomiast informacji 
o szczepieniach tych pracowników przeciwko grypie. Łącznie, w 2015 r. szczepienia 
ochronne w zakresie wzw posiadało 370 pracowników (94,4% pracowników 
Szpitala, bez osób zatrudnionych w administracji), w 2016 r. – 353 (88%), a do dnia 
30 czerwca 2017 r. – 367 (92,9%)14. 

Dyrektor wyjaśnił, że szczepienia pracowników ochrony zdrowia przeciw grypie nie 
są szczepieniami obowiązkowymi, a jedynie zalecanymi, zgodnie z pkt 2.4 
Programu Szczepień Ochronnych na rok 2017. 

(dowód: akta kontroli str. 21-28, 110-113) 

1.7. W latach 2016 – 2017 (do 30 września) w Szpitalu obowiązywała Instrukcja 
postępowania po ekspozycji zawodowej na krew i inny potencjalnie infekcyjny 
materiał (wydanie szóste), wprowadzona przez Dyrektora dnia 22 stycznia 2016 r. 
Zawierała ona m.in.: wykaz zakaźnych materiałów biologicznych, oszacowanie 
ryzyka zakażenia, zasady postępowania w przypadku działań profilaktycznych 
i postępowania poekspozycyjnego dostosowane do rodzaju ekspozycji, wzory kart 
rejestru ekspozycji zawodowej na zakażenia HIV, HBV i HCV oraz indywidualnej 

                                                      
11 Zarządzenie Nr 17/04 z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wdrażania systemu czynnej rejestracji zakażeń szpitalnych. 
12 Dz. U. z 2014 r. poz. 1184, ze zm. 
13 Dwóch emerytowanych lekarzy medycyny pracy odmówiło Szpitalowi świadczenia takich usług. 
14 Ponadto, w ww. latach zatrudniani byli pracownicy, którzy przebyli wzw, posiadali przeciwciała HBs+ i nie wymagali 
szczepień w tym zakresie; odpowiednio w poszczególnych latach – trzy, cztery i trzy osoby. 
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karty ekspozycji zawodowej na krew lub inny potencjalnie infekcyjny materiał, 
a także wykaz kierowników jednostek organizacyjnych Szpitala, którzy zostali 
zapoznani z treścią tej instrukcji (wraz z datą zapoznania się i ich podpisami). 
Pozostali pracownicy Szpitala zostali zapoznani z ww. instrukcją m.in. podczas 
szkoleń prowadzonych przez Pielęgniarkę Epidemiologiczną. Postępowanie 
poekspozycyjne pracowników, którzy w trakcie wykonywania obowiązków ulegli 
ekspozycji zawodowej wirusem HIV zostało zlecone Uniwersyteckiemu Szpitalowi 
Klinicznemu w Białymstoku15. 
Przedmiotowa instrukcja spełniała wymogi określone w 9 pkt 2 rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami 
używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych16. 

(dowód: akta kontroli str. 45-77) 

1.8. W badanym okresie znajdujące się w Szpitalu urządzenia wentylacji 
mechanicznej i klimatyzacji (łącznie 23) dwukrotnie zostały poddane przeglądom  
i konserwacjom, przeprowadzonym przez podmiot zewnętrzny, tj. 29 sierpnia 2016 r. 
oraz w okresie od 22 lipca do 25 września 2017 r..  

W dniach 22 i 25 września 2017 r. Szpital przeprowadził przegląd i konserwację 12 
ww. urządzeń (odpowiednio pięć i siedem takich urządzeń) po upływie ponad 
12 miesięcy od ich poprzedniego przeglądu (zakończonego 29 sierpnia 2016 r.). 
Było to niezgodne z § 39 pkt 1 rozporządzenia w sprawie pomieszczeń i urządzeń, 
stanowiącym, że przeglądów takich należy dokonywać nie rzadziej  
niż co 12 miesięcy. 

Dyrektor wyjaśnił, że opóźnienie to wynikało ze zwłoki w zakupie filtrów, 
spowodowanej  koniecznością wniesienia przez Szpital przedpłaty na ich zakup. 

(dowód: akta kontroli str. 78-82) 

1.9. W latach 2015 – 2017 (I półrocze) Warmińsko-Mazurski Państwowy  
Wojewódzki Inspektor Sanitarny (dalej: „WPIS”) dwukrotnie, tj. w kwietniu 2015 r.  
i lutym 2017 r., przeprowadził badania ciepłej wody użytkowej z instalacji 
wodociągowej Szpitala na obecność bakterii Legionella. W obu przypadkach 
stwierdził, że woda ta odpowiadała wymaganiom mikrobiologicznym.  

(dowód: akta kontroli str. 83) 

W latach 2016 – 2017 (do 30 września) Szpital sprawował nadzór nad zakażeniami 
szpitalnymi, m.in. poprzez działalność kkzs i zkzs. Ponadto zapewniał możliwość 
wykonywania przez całą dobę badań laboratoryjnych w zakresie mikrobiologii 
i posiadał procedurę postępowania w przypadkach ekspozycji zawodowej na krew 
i inny potencjalnie infekcyjny materiał. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły 
niezapewnienia w składzie zkzs drugiej pielęgniarki epidemiologicznej, pomimo że 
Szpital dysponował w ww. okresie 234 łóżkami szpitalnymi, niezapewnienia 
w składzie kkzs lekarza wykonującego zadania służby medycyny pracy 
oraz opóźnienia w 2017 r., o trzy tygodnie, przeglądu i konserwacji części urządzeń 
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. 

2. Zapobieganie i zwalczane zakażeń szpitalnych. 

2.1. Realizacja nadzoru epidemiologicznego przez podmiot leczniczy. 

2.1.1. W latach 2016 – 2017 (do 30 września) do zadań zkzs należało 
m.in. opracowanie i aktualizowanie zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych 
głównie w zakresie:  

                                                      
15 Umowa Nr 10/E/2013 z 25 listopada 2013 r., przedłużana aneksami do 31 grudnia 2017 r. 
16 Dz. U. poz. 696. 
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− dokonywania oceny ryzyka wystąpienia zakażenia związanego z wykonywaniem 
świadczeń zdrowotnych,  

− monitorowania czynników alarmowych i zakażeń związanych z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych, 

− wdrażania i nadzorowania procedur zapobiegających zakażeniom i chorobom 
zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,  

− stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,  

− wykonywania badań laboratoryjnych oraz analiz lokalnej sytuacji 
epidemiologicznej w celu optymalizacji profilaktyki i terapii antybiotykowej.  

Ponadto do zadań zkzs należało także prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie 
działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych. Ww. obowiązki 
zkzs, powierzone przez Dyrektora w drodze zarządzenia nr 45 z 18 maja 2009 r.17, 
były zgodne z wymogami art. 11 ust. 2 ustawy. Kkzs nie zgłosił uwag i opinii 
do treści tego zarządzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 4-6, 84) 

2.1.2. W kontrolowanym okresie w Szpitalu obowiązywały również procedury 
zapobiegające zakażeniom, opracowane przez Pielęgniarką Epidemiologiczną18. 
W latach 2016 – 2017 (do 30 września) zaktualizowano łącznie 15 procedur 
(spośród 31; 48,4%), w tym trzy procedury – dwukrotnie.  
W latach 2016 – 2017 (I półrocze) zkzs przeprowadził łącznie 39 kontroli 
oceniających realizację ww. procedur (26 w 2016 r. i 13 w 2017 r.). W wyniku 
14 kontroli (35,9%; w tym: ośmiu w 2016 r. i pięciu w 2017 r.) zgłoszono uwagi 
dotyczące m.in. bieżącej kontroli i edukacji personelu w zakresie higieny rąk 
(wynikające z noszenia biżuterii przez pielęgniarki), przestrzegania zasad segregacji 
odpadów, zwracania uwagi na datę ważności leków i sprzętu sterylnego, 
postępowania z pacjentem z założonym cewnikiem moczowym, niezwłocznego 
zapoznania się z procedurami postępowania ze sprzętem medycznym po jego 
użyciu (dotyczyło to jednego pracownika) oraz kontroli temperatury w lodówkach, 
w których przechowywane były leki. Wydane w tym zakresie zalecenia były 
realizowane na bieżąco. 
Ponadto, w tym okresie, zkzs dokonał trzech analiz antybiotykowej profilaktyki 
okołooperacyjnej (raz w każdym półroczu), organizował i prowadził szkolenia 
pracowników w zakresie profilaktyki zakażeń szpitalnych oraz przeprowadził łącznie 
18 konsultacji pacjentów, u których stwierdzono zakażenie. Tym samym, zkzs 
realizował zadania wymienione w art. 15 ust. 2 ustawy. 

Spośród 31 ww. procedur, znajdujących się w jednostkach organizacyjnych Szpitala, 
13 z nich (41,9%) nie zostało podpisanych przez część pracowników tych jednostek, 
pomimo że każda procedura zawierała rozdzielnik wraz z oświadczeniem 
pracownika o zapoznaniu się z procedurą, zrozumieniu jej treści 
oraz zobowiązaniem do jej przestrzegania  i realizowania wynikających z niej 
ustaleń. Ponadto, w latach 2016 – 2017 (do 30 września) lekarze zatrudnieni 
w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii poświadczali zapoznanie się 
z procedurami dotyczącymi zakażeń szpitalnych poprzez złożenie podpisu, wraz  
z datą, pod informacją o zapoznaniu się aktualną dokumentacją ISO. Poświadczenia 
takie sporządzano na odrębnej kartce, poza rozdzielnikami znajdującymi się  
w procedurach. W przypadku 22 procedur (71%), znajdujących się w dziewięciu 
jednostkach organizacyjnych Szpitala19, brakowało dat złożenia ww. oświadczenia 

                                                      
17 Zarządzenie to zostało zmienione aneksem z dnia 1 lipca 2013 r., lecz zmiany nie dotyczyły zakresu obowiązków zkzs. 
18 Lub sprawdzone przez nią w przypadku opracowania ich przez inną osobę. 
19 Wojewódzki Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej, Oddział Chirurgii Ogólnej z Chirurgią Dziecięcą, Oddział Chorób 
Wewnętrznych i Kardiologii, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Pediatrii i Alergologii, Oddział Urazowo  
– Ortopedyczny, Dział Rehabilitacji i Fizykoterapii, Sterylizacja i Dezynfektornia, Dział Higieny Sanitarnej i Transportu. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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przez część pracowników tych jednostek, mimo że wzór każdej procedury zawierał 
rozdzielnik z wydzielonym polem do umieszczenia takiej daty.  

Wskazane wyżej działania były niezgodne z obwiązującymi procedurami, 
które wymagały od pracowników Szpitala potwierdzenia w formie oświadczenia, 
umieszczonego w stanowiącym integralną część każdej procedury rozdzielniku, 
zapoznania się z ich treścią oraz zobowiązania do ich przestrzegania i realizacji 
poprzez wpisanie imienia i nazwiska, wraz z podaniem daty tej czynności. 

Dyrektor wyjaśnił, że ww. przypadki wynikały z bezpośredniego braku nadzoru 
przełożonych i osób odpowiedzialnych za właściwe wykonywanie procedur. 
W trakcie kontroli NIK wszystkie pielęgniarki koordynujące oddziałów Szpitala 
zostały zobowiązane do zwiększenia nadzoru nad przestrzeganiem obowiązujących 
procedur. Ponadto Dyrektor przypomniał kierownikom jednostek organizacyjnych 
Szpitala, w formie pisemnej, o odpowiedzialności oraz o zasadach obowiązujących 
w obiegu i funkcjonowaniu dokumentacji systemowej. 

 (dowód: akta kontroli str. 85-119, 303-307, 370-378) 

2.1.3. W latach 2016 – 2017 (I półrocze) Szpital posiadał, zatwierdzone przez 
Dyrektora i opracowane z udziałem Pielęgniarki Epidemiologicznej, procedury 
dotyczące mycia, dezynfekcji i sterylizacji sprzętu medycznego oraz sprzątania 
i dekontaminacji pomieszczeń szpitalnych, zawierające m.in. wykazy używanych 
w tym celu środków oraz zasady i stosowania. Posiadał również procedury 
dotyczące postępowania z odpadami medycznymi i transportu wewnętrznego 
materiału, sprzętu i narzędzi z/do centralnej sterylizatorni, bloku operacyjnego 
oraz oddziału ginekologiczno – położniczego z salą cięć cesarskich. Personel 
Szpitala, poza przypadkami opisanymi w części 2.1.2. niniejszego wystąpienia20, 
został zapoznany z tymi instrukcjami.  
W ww. okresie Pielęgniarka Epidemiologiczna i mikrobiolog z laboratorium 
przeprowadzili kontrole czystości mikrobiologicznej pomieszczeń oraz wyposażenia 
i sprzętów. W ich trakcie wykonywano badania mikrobiologiczne, a ich wyniki 
w formie protokołów, były przekazywane m.in. Dyrektorowi, koordynatorom 
oddziałów i pielęgniarkom koordynującym. W 2016 r. i w I półroczu 2017 r. 
przeprowadzono ogółem 32 takich kontroli (odpowiednio: 22 i 10), w wyniku których 
pobrano 830 próbek (odpowiednio: 553 i 277) oraz stwierdzono 54 przypadki 
(6,5% badanych próbek; odpowiednio: 44 i 10) wyhodowania z pobranego materiału 
niedopuszczalnych zanieczyszczeń bakteryjnych. Ponadto w tym okresie zkzs 
prowadził, w odniesieniu do poszczególnych oddziałów Szpitala, Izby Przyjęć 
i laboratorium, roczne analizy zużycia antyseptyków do rąk w porównaniu 
do zużycia rękawiczek ochronnych (w 2016 r. wykonano 12 takich analiz). 
Bieżącemu nadzorowi podlegały także wszystkie procesy sterylizacji sprzętu 
medycznego. 

 (dowód: akta kontroli str. 86-108, 150-152-218, 253-301, 312-333) 

2.1.4. W badanym okresie Szpital korzystał z usług firmy zewnętrznej 
(dalej: „wykonawca”) w zakresie kompleksowej usługi prania bielizny i odzieży 
szpitalnej oraz wynajmowania bielizny pościelowej21. Firma ta została wybrana 
w drodze przetargu nieograniczonego, a umowy na świadczenie ww. usług22 
zawierały m.in. uregulowania dotyczące wymagań jakościowych wynajmowanej 
bielizny, sposobu postępowania w zakresie czasu realizacji usługi, sposobu 
pakowania i transportowania bielizny brudnej i czystej oraz zapisy dotyczące jakości 

                                                      
20 Dotyczyły one m.in. niepotwierdzenia przez część pracowników Szpitala zapoznania się z procedurami: Instrukcja 
postępowania z bielizną szpitalną, Instrukcją postępowania z odpadami medycznymi, Ogólne zasady stosowania środków 
ochrony osobistej oraz Profilaktyka zakażeń szpitalnych. 
21 Zadania związane ze sprzątaniem, dezynfekcją i sterylizacją były realizowane przez pracowników Szpitala. 
22 Umowy z 20 marca 2015 r. i 20 marca 2016 r. 
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stosowanych środków dezynfekcyjnych i piorących. Ponadto wykonawca został 
zobowiązany do przedstawiania Szpitalowi, na jego wniosek, kopii dokumentów 
z kontroli przeprowadzanych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne, 
do umożliwienia dokonania wizji lokalnej i kontroli w miejscu wykonywania usługi 
oraz dostarczania kopii badań mikrobiologicznych wykonywanych w pralni 
wykonawcy wraz z potwierdzeniem skuteczności procesu dezynfekcji dokonanym 
przez stację sanitarno-epidemiologiczną lub laboratorium akredytowane. Analiza 
dokumentacji dotyczącej realizacji ww. umów wykazała, że Szpital dysponował 
m.in. kopiami dokumentów dotyczących realizacji ww. usług w zakresie 
zapobiegania zakażeniom szpitalnym w latach 2016 – 2017 (I półrocze), w tym 
m.in.: trzema kopiami protokołów kontroli przeprowadzonych u wykonawcy przez 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tczewie (dalej: „PPIS 
w Tczewie”), kopiami dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie 
u pracowników wykonawcy szkoleń w zakresie funkcjonowania systemu kontroli 
skażenia biologicznego oraz przeprowadzenie badań mikrobiologicznych w pralni 
wykonawcy, rejestrami mycia i dezynfekcji środków transportu wykonawcy, dwoma 
raportami z  audytów wewnętrznych przeprowadzonych przez wykonawcę, a także 
oraz kopią pisma PPIS w Tczewie poświadczającego niestwierdzenie uchybień 
w trakcie kontroli pralni i pojazdów wykorzystywanych przez wykonawcę. 

(dowód: akta kontroli str. 120-149) 

2.1.5. W latach 2016 – 2017 (I półrocze) zkzs sporządzał półroczne i roczne raporty 
o zakażeniach szpitalnych i drobnoustrojach alarmowych obejmujące wykaz 
zakażeń szpitalnych oraz biologicznych czynników chorobotwórczych (alarmowych) 
w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Szpitala, w tym analizę wskaźnika 
lekoopornych czynników alarmowych. Do raportu rocznego za 2016 r. załączono 
analizę zakażeń miejsca operowanego. Raporty te, po zatwierdzeniu przez 
Dyrektora, były przekazywane m.in. wszystkim oddziałom Szpitala, kkzs 
i pełnomocnikowi do spraw jakości. 

(dowód: akta kontroli str. 219-242) 

2.1.6. W ww. okresie zakres planowanych kontroli wewnętrznych wykonywanych 
przez zkzs obejmował dziewięć obszarów: 

− mikrobiologiczną kontrolę środowiska, 

− stan sanitarno – epidemiologiczny pomieszczeń szpitalnych, 

− realizację wybranych procedur, 

− prawidłowość przestrzegania instrukcji „Mycie i dezynfekcja rąk”, 

− ocenę zużycia preparatów antyseptycznych do rąk, 

− ocenę poprawności stosowania antybiotykowej profilaktyki okołooperacyjnej, 

− analizę ekspozycji zawodowej na krew i IPIM (ocenę prawidłowości 
przestrzegania instrukcji IR4), 

− ocenę poprawności i skuteczności stosowania profilaktyki paciorkowcowej 
u noworodków, 

− ocenę wiarygodności monitorowania zakażeń szpitalnych. 

Kontrolami tymi, prowadzonymi przez cały rok, objęto wszystkie oddziały i komórki 
organizacyjne Szpitala. Harmonogramy kontroli były zatwierdzane przez Dyrektora. 
Ponadto, w laboratorium przeprowadzano m.in. kontrole wewnętrzne dotyczące 
biegłości – powtarzalności badań w zakresie posiewu i identyfikacji próbek materiału 
mikrobiologicznego (cztery w 2016 r. i trzy w okresie styczeń – sierpień 2017 r.); 
wszystkie takie kontrole wykazały prawidłowość wyników uzyskanych w trakcie 
badań laboratoryjnych.  
Kontrole wewnętrzne w latach 2016 -2017 (do 30 września) były przeprowadzone 
zgodnie z ustalonymi harmonogramami i obejmowały te same obszary związane 
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z profilaktyką zakażeń. Wyniki takich kontroli, w formie protokołów, były 
przekazywane m.in. Dyrektorowi, koordynatorom oddziałów i pielęgniarkom 
koordynującym. 
W ramach kontroli zrealizowanych przez zkzs dokonywano oceny prawidłowości 
skuteczności obszarów określonych w § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
27 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli 
wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń 
i chorób zakaźnych23 (dalej: „rozporządzenie w sprawie kontroli”). Przeprowadzenie 
kontroli dokumentowano w formie kart kontroli wewnętrznej zawierających m.in. datę 
kontroli, kryteria oceny i punktację poszczególnych elementów kontrolowanych 
procedur, dodatkowe uwagi i zalecenia pokontrolne, wraz z terminem ich realizacji 
oraz datę rekontroli i uwagi o realizacji zaleceń pokontrolnych.  
W każdym półroczu ww. okresu zkzs sporządzał zbiorcze raporty 
z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych. Zawierały one m.in. nazwę procedury 
i zakres kontroli, datę kontroli, nazwę kontrolowanej jednostki organizacyjnej 
Szpitala, wyniki kontroli, kryteria ocen oraz uwagi i zalecenia. Raporty te, 
po zatwierdzeniu przez przewodniczącego zkzs, były przedstawiane 
m.in. Dyrektorowi, kkzs, naczelnej pielęgniarce i pielęgniarkom koordynującym 
oddziałów Szpitala. Zakres i częstotliwość ww. kontroli spełniał wymogi określone 
w § 2 ust. 1, § 3 ust. 1 i 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli. 

(dowód: akta kontroli str. 243-302) 

2.1.7. W okresie objętym kontrolą Szpital prowadził szkolenia swoich pracowników 
w zakresie profilaktyki zakażeń szpitalnych. Organizowano je na podstawie 
rocznych planów szkoleń sporządzanych przez Pielęgniarkę Epidemiologiczną  
i zatwierdzanych przez Dyrektora. W badanym okresie przeprowadzono ogółem 23 
takich szkoleń (12 w 2016 r. i 11 w I połowie 2017 r.), w których uczestniczyło 761 
osób z wszystkich jednostek organizacyjnych Szpitala, w tym 173 pracowników 
niemedycznych (odpowiednio w poszczególnych latach: 364  i 76 oraz 397 i 97). 
Organizacja ww. szkoleń spełniała wymogi określone w standardzie KZ 5 
standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz 
funkcjonowania szpitali24 (dalej: „standardów akredytacyjnych”).   

(dowód: akta kontroli str. 303-307) 

2.1.8. W latach 2016 – 2017 (I półrocze) do pracy w Szpitalu przyjęto łącznie 25 
nowych pracowników (w tym 14 medycznych), z tego w 2016 r. – 21 osób (w tym 11 
pracowników niemedycznych) i w I półroczu 2017 r. – cztery (jedna). Wszyscy ww. 
nowoprzyjęci pracownicy zostali zapoznani z procedurami w zakresie profilaktyki 
zakażeń szpitalnych. 

(dowód: akta kontroli str. 306-308) 

2.1.9. W latach 2016 – 2017 (I półrocze) zks przeprowadził łącznie 19 kontroli 
pomieszczeń, w których wykonywano badania i zabiegi, w zakresie wyposażenia ich 
w dozowniki z mydłem w płynie i dozowniki ze środkiem dezynfekującym 
oraz przestrzegania przez personel medyczny procedur mycia i dezynfekcji rąk 
(pięć kontroli w I półroczu 2016 r. oraz po siedem w II półroczu 2016 r. i I półroczu 
2017 r.). Kontrole te nie stwierdziły niezgodności ich wyposażenia z wymogami § 36 
rozporządzenia w sprawie pomieszczeń i urządzeń. W pięciu przypadkach, tj. 26,3% 
(odpowiednio: dwa, jeden i dwa), stwierdzono natomiast nieprawidłowości dotyczące 
m.in. niewystarczającej znajomości przez pojedyncze osoby procedur mycia 
i dezynfekcji rąk, nadmiernej długości paznokci oraz noszenia biżuterii na rękach 
przez personel medyczny. W związku z powyższym wydano zalecenia w zakresie 

                                                      
23 Dz. U. Nr 100, poz. 646. 
24 Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. MZ 10.2.24  
z dnia 25 stycznia 2010 r.). 
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bieżącej kontroli higieny rąk i prowadzenia edukacji na stanowisku pracy przez 
pielęgniarki koordynujące oddziałów, w których stwierdzono nieprawidłowości. 
Uznano również za niedopuszczalne noszenie przez personel medyczny Szpitala 
biżuterii w miejscu pracy, ze względu na utrudnianie lub uniemożliwianie 
prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk.  

(dowód: akta kontroli str. 253-301) 

2.1.10. Przeprowadzone w trakcie kontroli NIK oględziny 96 losowo wybranych 
pomieszczeń we wszystkich oddziałach Szpitala, Izbie Przyjęć, Dziale Rehabilitacji 
i Fizjoterapii oraz laboratorium (w tym pomieszczeń do przeprowadzania zabiegów 
medycznych, sal chorych oraz pomieszczeń do przechowywania odpadów 
medycznych i brudnej odzieży) wykazały, że wszystkie skontrolowane 
pomieszczenia Szpitala były wyposażone w dozowniki zawierające środek 
dezynfekujący na bazie alkoholu, służący higienie rąk. 
W badanym okresie Szpital monitorował zużycie preparatów do dezynfekcji rąk 
w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. M.in. zkzs prowadził analizy 
stosowania procedury dezynfekcji, zużycia antyseptyków do rąk w porównaniu 
do zużycia rękawiczek ochronnych oraz formułował wynikające z nich wnioski 
i zalecenia25. 
W poszczególnych latach 2015-2017 (I półrocze) średnie zużycie środków 
dezynfekcyjnych na bazie alkoholu w przeliczeniu na jedno łóżko szpitalne wynosiło 
odpowiednio: 8,6 litra, 9,8 litra i 4,8 litra (w tym środki do dezynfekcji rąk 
odpowiednio 3,1 litra, 4 litry i 2,1 litra)26. 

(dowód: akta kontroli str. 309-323) 

2.1.11. W latach 2016 – 2017 (do 30 września) zkzs przeprowadził łącznie 
18 konsultacji dotyczących 16 osób, u których stwierdzono zakażenie (odpowiednio 
w poszczególnych latach – siedem konsultacji dotyczących sześciu osób  
oraz 11 dotyczących 10 osób). W przypadkach dwóch pacjentów (w 2017 r.) 
konsultacje dotyczyły wyhodowania szczepów drobnoustrojów wieloodpornych. 
Tym samym zkzs realizował zadania określone w art. 15 ust. 2 pkt 4 ustawy. 

(dowód: akta kontroli str. 85) 

2.1.12. W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 września 2017 r. zkzs spotykał się 
21 razy, z tego 12 razy w 2016 r. i dziewięć w 2017 r. Specjalista do spraw 
mikrobiologii uczestniczył w 19 spotkaniach (90,4% spotkań).  
W 2016 r. nie odbyły się posiedzenia zkzs w czerwcu i listopadzie, a w 2017 r. 
w czerwcu27, co było niezgodne ze standardem KZ 1.1 standardów akredytacyjnych, 
wskazującym, że spotkania takiego zespołu powinny odbywać się regularnie, 
nie rzadziej niż raz na miesiąc. Dyrektor wyjaśnił, że wynikało to z obciążenia 
członków tego zespołu dużą ilością bieżących obowiązków. Wskazał także,  
że w pilnych przypadkach zkzs zbierał się z większą od wymaganej częstotliwością 
(dwukrotnie w kwietniu 2016 r. i lipcu 2017 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 110-113, 334) 

2.1.13. W latach 2016 – 2017 (do 30 września) kkzs realizował zadania określone 
w art. 15 ust. 4 ustawy, tj. opracowywał kierunki systemu zapobiegania i zwalczania 
zakażeń szpitalnych, dokonywał ocen wyników kontroli wewnętrznej 
przedstawianych przez zkzs oraz podejmował działania w zakresie aktualizacji 
standardów farmakoprofilaktyki i farmakoterapii zakażeń i chorób zakaźnych 

                                                      
25 Ww. analizy przeprowadzone w 2016 r. wykazały m.in., że średnie zużycie środków do dezynfekcji rąk, mierzone w litrach 
na 1000 osobodni, wynoszące 13,9 litra jest wciąż – mimo wzrostu o 37,4% w stosunku do 2015 r. – mniejsze od minimalnej 
wielkości w tym zakresie, określonej przez WHO na 20 litrów. 
26 W ww. okresie zużyto łącznie 5.446 litrów środków dezynfekujących na bazie alkoholu, w tym 2.154 litry środków do 
dezynfekcji rąk (odpowiednio w poszczególnych latach:  2044 i 741, 2291 i 928 oraz 1111 i 485 litrów). 
27 Było to niezgodne ze standardem KZ 1.1 standardów akredytacyjnych, wskazującym, że spotkania takiego zespołu powinny 
odbywać się regularnie, nie rzadziej niż raz na miesiąc.  
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w Szpitalu. Spotkania kkzs, w okresie od stycznia 2016 r. do września 2017 r., 
odbyły się trzykrotnie, raz w każdym półroczu. 

(dowód: akta kontroli str. 339-340) 

2.1.14. W latach 2016 – 2017 (I półrocze) kkzs, w oparciu m.in. o wnioski i ustalenia 
zkzs, przedstawiał wytyczne dotyczące diagnostyki kontroli zakażeń szpitalnych.  
W marcu 2016 r. zalecił on m.in. konieczność uszczegółowienia dokumentacji 
pielęgniarskiej z wyszczególnieniem w niej wszystkich etapów przygotowania 
pacjenta do zabiegu operacyjnego i nakazem potwierdzenia wykonanych czynności 
przez personel pielęgniarski, przeprowadzenie szkolenia stałego i niestałego 
personelu bloku operacyjnego w zakresie postępowania na terenie tego bloku, 
opracowanie procedury postępowania w związku ze stwierdzeniem wystąpienia 
zakażenia okołoprotezowego, zweryfikowanie okresu inkubacji punktatów 
pobranych do badania mikrobiologicznego w przypadku wystąpienia zakażenia 
okołoprotezowego i wprowadzenie standardu przedłużenia czasu ich hodowli  
do 14 dni. Natomiast w kwietniu 2017 r. kkzs zalecił m.in. podjęcie działań mających 
na celu wprowadzenie w Szpitalu przeszczepów flory jelitowej. W ww. okresie 
nie wystąpiła potrzeba dostosowania szpitalnego receptariusza do wyników kontroli 
zakażeń szpitalnych. 

(dowód: akta kontroli str. 339-340, 369) 

2.1.15. W latach 2016 – 2017 (do 30 września) w Szpitalu działał komitet 
antybiotykoterapii, powołany zarządzeniem Dyrektora28. W skład tego komitetu 
wchodził m.in. specjalista do spraw mikrobiologii, będący równocześnie członkiem  
zkz i kkzs. W latach 2016 – 2017 (I półrocze) przewodnicząca komitetu 
antybiotykoterapii dwukrotnie uczestniczyła w spotkaniach zkzs dotyczących m.in. 
weryfikacji wykonanych badań mikrobiologicznych i stosowania antybiotykoterapii 
oraz analizy materiału zebranego w trakcie dochodzenia epidemiologicznego. 
W ww. okresie Szpital posiadał także Program polityki antybiotykowej, opracowany 
przez komitet antybiotykoterapii w marcu 2014 r. Program ten zawierał m.in. zasady 
zlecania badań mikrobiologicznych, metody ułatwiające racjonalną 
antybiotykoterapię, zalecenia dotyczące terapii empirycznej, celowanej 
i sekwencyjnej oraz szpitalną listę antybiotyków, tryb ich zamawiania i zasady 
stosowania, wraz z określeniem zalecanych dawek. Wykazane w ww. programie 
antybiotyki zostały podzielone na trzy grupy dostępności:  

− leki przeciwdrobnoustrojowe przeznaczone do leczenia lekkich zakażeń, 
w przypadku których osobą upoważnioną do zlecenia był każdy lekarz w okresie 
do trzech dni, 

− leki przeciwdrobnoustrojowe przeznaczone do leczenia ciężkich zakażeń 
pozaszpitalnych i szpitalnych w terapii celowanej i empirycznej, osobą 
upoważnioną do zamówienia był koordynator oddziału, jego zastępca,  
a w szczególnych sytuacjach upoważniony przez koordynatora asystent 
oddziału, 

− leki przeciwdrobnoustrojowe przeznaczone do leczenia bardzo ciężkich, 
zagrażających życiu chorego zakażeń pozaszpitalnych i szpitalnych w terapii 
celowanej, a wyjątkowo empirycznej, osobą upoważnioną był koordynator 
oddziału (decyzja o zastosowaniu leku po uprzednim pisemnym zaopiniowaniu 
przez Dyrektora lub dyrektora do spraw lecznictwa). 

W latach 2016 – 2017 (do 30 września) komitet antybiotykoterapii czterokrotnie29 
przeprowadzał analizy zasadności ordynacji antybiotyków, odnoszące się 
do poszczególnych pacjentów, u których stwierdzono zakażenia (w tym przypadków 

                                                      
28 Zarządzenia: Nr 20/2011 z dnia 14 marca 2011 r. oraz Nr 58/2016 z dnia 6 października 2016 r. 
29 Raz w każdym półroczu tego okresu. 
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zgonów). W wyniku ww. analiz komitet ten formułował wnioski dotyczące 
m.in. przestrzegania obowiązującej w Szpitalu polityki antybiotykowej, 
w szczególności w zakresie sposobu i częstotliwości podawania antybiotyków. 
Wnioski te były przekazywane m.in. Dyrektorowi, kkzs oraz ordynatorom 
i koordynatorom oddziałów. Komitet analizował także koszty leczenia 
antybiotykowego w poszczególnych oddziałach Szpitala oraz wyniki kontroli 
czystości mikrobiologicznej.  
W badanym okresie zkzs trzykrotnie30 dokonywał analiz antybiotykowej profilaktyki 
okołooperacyjnej na oddziałach Położniczo – Noworodkowym, Urazowo  
– Ortopedycznym i Chirurgii Ogólnej, nie stwierdzając nadużywania antybiotyków 
stosowanych w profilaktyce zakażeń. Zgłosił natomiast zastrzeżenia dotyczące 
m.in. braku informacji o godzinie podania antybiotyku (28,5% przypadków pacjentek 
oddziału położniczo – noworodkowego, którym wykonano zabieg cesarskiego cięcia 
w kwietniu 2016 r.) i nieprawidłowego czasu podania antybiotyku 
(13,4% przypadków pacjentów Oddziału Urazowo – Ortopedycznego, u których 
wykonano zabieg operacyjny w październiku i listopadzie 2016 r.). W związku z tym 
sformułował zalecenia w zakresie poprawienia nadzoru na prawidłowością 
dokonywania przez personel medyczny zapisów o podawaniu antybiotyków 
i przestrzegania czasu ich podawania. Wyniki ww. analiz, wraz z wnioskami 
i zaleceniami, po zatwierdzeniu przez Dyrektora, przekazano m.in. koordynatorom 
oddziałów, przewodniczącej komitetu antybiotykoterapii i przewodniczącej komitetu 
do spraw jakości. 
W oddziałach Szpitala zorganizowano łącznie 14 szkoleń o tematyce dotyczącej 
antybiotykoterapii (sześć w 2016 r. i osiem w 2017 r.), w których uczestniczyło 
łącznie 83 pracowników Szpitala (33 w 2016 r. i 50 w 2017 r.).  

Kkzs i zkzs uczestniczyły w 2014 r. w tworzeniu obowiązującego w Szpitalu 
Programu polityki antybiotykowej. W latach 2016 – 2017 (do 30 września) kkzs 
współpracował z komitetem antybiotykoterapii m.in. w zakresie racjonalności 
stosowanej antybiotykoterapii, dokonując analiz wybranych historii chorób. Efektem 
tych analiz był wniosek kkzs z września 2017 r., dotyczący rozważenia zmiany 
częstotliwości podawania aminoglikozydów. Współpraca ww. komitetów została 
udokumentowana w postaci protokołu spotkania, zawierającego ww. wniosek.  

(dowód: akta kontroli str. 334-338, 341-409) 

2.2. Realizacja świadczeń w zakresie badań mikrobiologicznych. 

2.2.1. W latach 2015 – 2017 (I półrocze) w Szpitalu wykryto łącznie 320 przypadków 
zakażeń szpitalnych (odpowiednio dla lat tego okresu: 145, 122 i 53). Dane te 
w poszczególnych oddziałach Szpitala przedstawiały się następująco: 

− Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – łącznie 37 (12 w 2015 r.,  
17 w 2016 r. i 8 w I półroczu 2017 r.), tj. 11,6% wszystkich zakażeń szpitalnych 
w ww. okresie (8,3% w 2015 r., 13,9% w 2016 r. i 15,1% w I połowie 2017 r.; 

− Oddział Chorób Wewnętrznych – odpowiednio: 56 (21, 12 i 23), tj. 17,5%  
(14,5%, 9,8% i 43,4%); 

− Oddział Kardiologiczny31 – 4 (4, 0 i 0), tj. 1,2% ( 2,8%, 0% i 0%); 

− Oddział Neurologiczny – 19 (9, 8 i 2), tj. 5,9% (6,2%, 6,6% i 3,8%); 

− Wojewódzki Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej – 44 (24, 18 i 2), tj. 13,8% 
(16,5%, 14,8% i 3,8%); 

                                                      
30 Dwa razy w 2016 r. i raz w 2017 r. 
31 Odział Kardiologiczny znajdował się w strukturze Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii. Na potrzeby kontroli NIK 
dokonano rozdzielenia danych dotyczących występowania patogenów alarmowych. 
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− Oddział Chirurgii Ogólnej z Chirurgią Dziecięcą – 75 (31, 33 i 11), tj. 23,4% 
(21,4%, 27,1% i 20,7%); 

− Oddział Ginekologiczno-Położniczy – 14 (6, 7 i 1), tj. 4,4% (4,1%, 5,7% i 1,9%); 

− Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej – 47 (22, 20 i 5), tj. 14,7% (15,2%, 
16,4% i 9,4%); 

− Oddział Noworodkowy – 14 (14, 0 i 0 ), tj. 4,4% (9,6%, 0% i 0%); 

− Oddział Pediatrii i Alergologii – 10 (2, 7 i 1), tj. 3,1% (1,4%, 5,7% i 1,9%). 

Wśród ww. przypadków wystąpiło: 

− 90 (28,1% ogółu) zakażeń miejsca operowanego (odpowiednio: 43, tj. 29,7%, 
37, tj. 30,3% i 10, tj. 18,9%),  

− 47 (14,7%) zakażeń układu moczowego (24, tj. 16,5%, 16, tj. 13,1% i 7, 
tj. 13,2%), 

− 59 (18,4%) układu pokarmowego (22, tj. 15,2%, 20, tj. 16,4%, 17, tj. 32,1%),  

− 40 (12,5%) przypadków zapalenia płuc (14, tj. 9,7%, 17, tj. 13,9% i 9, tj. 17%),  

− 14 (4,4%) przypadków sepsy (5, tj. 3,4%, 5, tj. 4,1% i 4, tj. 7,5%), 

− 70 (21,9%) innych zakażeń (37, tj. 25,5%, 27, tj. 22,1%, 6, tj. 11,3%).  

Spośród 320 ww. przypadków badania mikrobiologiczne wykonano u łącznie 
250 (78,1%) pacjentów (odpowiednio dla poszczególnych lat: 102, tj. 70,3%,  
98, tj. 80,3% i 50, tj. 94,3%). Liczba wszystkich badań mikrobiologicznych, 
w przeliczeniu na jedno łóżko szpitalne, wyniosła w 2015 r. – 57,2, w 2016 r.  
– 70,4 i w I półroczu 2017 r. – 33,2. 

 (dowód: akta kontroli str. 410-413) 

2.2.2. W latach 2015 -  2017 (I półrocze) w związku z zakażeniem szpitalnym zmarło 
ośmiu pacjentów32 (w tym: jeden w 2015 r., trzech w 2016 r. i czterech w I półroczu 
2017 r.). Współczynnik śmiertelności z tego powodu wynosił w poszczególnych 
latach ww. okresu odpowiednio: 0,7%, 2,5% i 7,5% (łącznie, dla całego okresu  
– 2,5%). Zakażenia szpitalne były w ww. okresie  wyjściową przyczyną zgonu33  
w dwóch przypadkach, tj. 25% (po jednym w 2016 r. i w I półroczu 2017 r.), 
przyczyną bezpośrednią w jednym przypadku – 12,5% (I półrocze 2017 r.),  
a w pozostałych przypadkach (62,5%) wystąpiło ono wraz z inną, wyjściową 
przyczyną zgonu (jeden w 2015 r. i po dwa w 2016 r. i I półroczu 2017 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 414-415) 

2.2.3. W latach 2016 – 2017 (do 30 września) w Szpitalu obowiązywała opracowana 
przez Pielęgniarkę Epidemiologiczną, zatwierdzona w październiku 2010 r. przez 
Dyrektora i znowelizowana w październiku 2013 r., procedura pn. „Analiza 
mikrobiologiczna”. Zawierała ona m.in. zasady prawidłowego postępowania 
w przypadku stwierdzenia obecności w oddziałach szpitalnych drobnoustrojów 
alarmowych wraz ze zaktualizowanym w 2012 r. wykazem takich drobnoustrojów34, 
a także zakres odpowiedzialności i uprawnień personelu Szpitala. Procedura ta 
została przekazana wszystkim jednostkom organizacyjnym Szpitala. 

(dowód: akta kontroli str. 416-426) 

2.2.4. W latach 2015 – 2016 Szpital monitorował czynniki alarmowe związane 
z zakażeniami szpitalnymi, sporządzając m.in. raz w roku raport w postaci 
tzw. mapy epidemiologicznej. Raport taki zawierał m.in. analizę badań 

                                                      
32 Zgony w trakcie hospitalizacji. 
33 Tj. przyczyną bezpośrednio powodującą zgon. 
34 Był on zgodny z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie listy czynników 
alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej 
szpitala (Dz. U. Nr 294, poz. 1741) – dalej: „rozporządzenie w sprawie czynników alarmowych”. 
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mikrobiologicznych wg oddziałów, analizę występowania ważnych mechanizmów 
oporności, wzory oporności drobnoustrojów najczęściej izolowanych z dróg 
oddechowych, ran, punktatów i moczu, analizę czynników etiologicznych 
występujących w określonych materiałach biologicznych, wykaz drobnoustrojów 
izolowanych z materiałów biologicznych oraz informacje o częstości występowania 
MRSA, MSSA, HLAR i ESBL35. Ponadto, raz w każdym kwartale badanego okresu, 
pracownia bakteriologii Szpitala sporządzała wyniki analizy badań 
mikrobiologicznych dotyczących oddziałów szpitalnych. Wyniki wszystkich 
ww. badań przekazywano m.in. zkzs, kkzs, komitetowi antybiotykoterapii 
oraz koordynatorom oddziałów. 

(dowód: akta kontroli str. 427-457) 

2.2.5. W latach 2016 – 2017 (do 30 września) Pielęgniarka Epidemiologiczna 
codziennie, z wyjątkiem dni wolnych od pracy, pozyskiwała z laboratorium wyniki 
dotyczące przeprowadzanych w nim badań mikrobiologicznych. Wyniki dodatnie, 
umieszczone w Książce badań mikrobiologicznych wpisywała do karty badań 
bakteriologicznych, zawierającej datę przyjęcia do badania próbki materiału 
mikrobiologicznego, numer badania, czas pobrania materiału i jego rodzaj, nazwisko 
i imię pacjenta, oddział, w którym był leczony, rodzaj wyhodowanego drobnoustroju, 
informację o stwierdzeniu zakażenia, kolonizacji lub zanieczyszczenia oraz uwagi. 
Karty te były prowadzone odrębnie dla każdego miesiąca. Zasady przekazywania 
przez pracowników laboratorium wyników badań bakteriologicznych zostały 
uregulowane w Księdze jakości Szpitala oraz zarządzeniu Dyrektora z dnia 
25 czerwca 2015 r.36. Zarządzenie to nakładało na pracowników laboratorium m.in. 
obowiązek wydawania właściwym lekarzom wszystkich dodatnich wyników badań 
(oryginał i kopia) w celu odręcznego uzupełniania przez nich informacji dotyczących 
kwalifikacji wyizolowanego drobnoustroju. Uzupełnione i podpisane przez lekarzy 
kopie wyników badań należało niezwłocznie przekazać Pielęgniarce 
Epidemiologicznej. 

(dowód: akta kontroli str. 16, 459-522, 631-634) 

2.2.6. W latach 2016 – 2017 (do 30 września) laboratorium dokonywało zgłoszeń 
PIS przypadków uzyskania dodatnich wyników badań w kierunku biologicznego 
czynnika chorobotwórczego. W okresie tym zgłoszono łącznie12 takich przypadków 
(trzy w 2016 r. i dziewięć w 2017 r.), w tym po jednym przypadku dotyczącym 
bakterii Neisseria Meningitidis (wywołującej zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych) 
i Klebsiella pneumoniae MBL+ (lekooporna pałeczka zapalenia płuc)  
oraz 10 przypadków dotyczących bakterii Salmonelloza spp. Ww. zgłoszeń 
dokonano zgodnie z zasadami określonymi w art. 29 ust. 1 ustawy, tj. niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili uzyskania wyniku. 

(dowód: akta kontroli str. 523) 

2.3. Prowadzenie rejestru zakażeń szpitalnych. 

2.3.1. W latach 2016-2017 (do 30 września) rejestracji zakażeń dokonywano 
w Szpitalu metodą czynną. Dokonywano tego na podstawie procedury Zarządzanie 
profilaktyką zakażeń szpitalnych, wprowadzonej przez Dyrektora 7 maja 2014 r. 
(ze zmianami). Ww. procedura określała m.in. kryteria rozpoznania zakażeń,  
tj. zakażenia miejsca operowanego, układu moczowego, łożyska naczyniowego, 
układu pokarmowego i związanego z cewnikiem naczyniowym oraz zapalenia płuc. 
Kryteria te były zgodne z standardem KZ 2.1 standardów akredytacyjnych. Ponadto 
w ww. procedurze ustalono zasady rejestracji zakażeń szpitalnych  

                                                      
35 MRSA – Staphylococcus aureus metycylinodporny, MSSA - Staphylococcus aureus metycylinowrażliwy, HLAR - enterokoki 
oporne na wysokie stężenie aminoglikozydów, ESBL – szczepy wytwarzające enzymy (betalaktamazy) o rozszerzonym 
spektrum działania. 
36 Nr 52/2015. 
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wraz ze sposobami ich zgłaszania Pielęgniarce Epidemiologicznej przez 
pracowników Szpitala. Pielęgniarka Epidemiologiczna posiadała również możliwość 
bieżącego monitorowania pacjentów zagrożonych zakażeniem lub zakażonych, 
w czasie rzeczywistym,  poprzez szpitalny system informatyczny. Ww. procedura 
znajdowała się we wszystkich oddziałach Szpitala37. 

(dowód: akta kontroli str. 16, 524-536) 

2.3.2. W latach 2016 – 2017 (I półrocze) Szpital prowadził, zgodnie z art. 14 ust. 2 
ustawy, rejestr zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych. Prowadzeniem tego 
rejestru zajmowała się Pielęgniarka Epidemiologiczna. Rejestr składał się ze zbioru 
kart zgłoszenia zakażenia, zawierających m.in. informacje określone w art. 14 pkt 5 
ustawy, tj. imię i nazwisko pacjenta, jego datę urodzenia, numer PESEL, określenie 
płci, adres zamieszkania, rozpoznanie kliniczne zakażenia szpitalnego lub czynnika 
alarmowego wraz z charakterystyką podstawowych objawów klinicznych, czynnika 
chorobotwórczego oraz okoliczności związanych z założeniem karty, a także 
informacje niezbędne do sprawowania nadzoru epidemiologicznego. Łącznie, 
w rejestrze znajdowało się 175 takich kart, w tym 122 z 2016 r. i 53 z I połowy 
2017 r. Ponadto w ww. rejestrze znajdowały się zbiory kart izolacji drobnoustrojów 
alarmowych dotyczące zakażeń szpitalnych i pozaszpitalnych (łącznie 105), karty 
zgłoszenia drobnoustroju alarmowego w przypadkach zakażenia szpitalnego 
i pozaszpitalnego oraz kolonizacji (266), a także zbiorczy wykaz zakażeń 
szpitalnych z podziałem na poszczególne oddziały Szpitala.  

(dowód: akta kontroli str. 537) 

2.3.3. Analiza losowo dobranych 60 kart zgłoszenia zakażenia, przekazanych 
Pielęgniarce Epidemiologicznej  w latach 2016 – 2017 (I półrocze)38, wykazała, 
że wszystkie karty zostały: 

− sporządzone zgodnie z obowiązującymi w Szpitalu wzorami, posiadały 
m.in. zapisy o dacie przyjęcia pacjenta do Szpitala oraz dacie jego wypisu 
lub zgonu, informacje o czynnikach ryzyka, postaci klinicznej zakażenia 
i rozpoznaniu zakażenia; 

− przekazane Pielęgniarce Epidemiologicznej bezpośrednio po zakończeniu 
hospitalizacji lub pooperacyjnej opieki ambulatoryjnej prowadzonej 
przez Szpital; 

− podpisane przez Pielęgniarkę Epidemiologiczną, a 54 z nich przez lekarzy 
prowadzących – wszystkie takie karty zostały zatwierdzone przez lekarza 
pełniącego funkcję przewodniczącego zkzs39. 

Ponadto, w 58 kartach znajdowały się zapisy o przeprowadzeniu badań 
mikrobiologicznych związanych z wykryciem zakażenia (w pozostałych przypadkach 
zakażenie zostało rozpoznane na podstawie objawów), a w 57 zapisy 
o zastosowaniu antybiotykoterapii. 

(dowód: akta kontroli str. 538-554) 

2.3.4. W badanym okresie we wszystkich oddziałach Szpitala oraz Izbie Przyjęć 
powołano tzw. pielęgniarki łącznikowe współpracujące z Pielęgniarką 
Epidemiologiczną40. 

(dowód: akta kontroli str. 7-10) 

                                                      
37 Informacje dotyczące zapoznania się pracowników Szpitala z obowiązującymi w nim procedurami w zakresie zakażeń 
szpitalnych opisano w części 2.1.2. niniejszego wystąpienia. 
38 Po 20 kart z oddziałów: Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Chirurgii Ogólnej z Chirurgią Dziecięcą oraz Chorób 
Wewnętrznych i Kardiologii. 
39 W Szpitalu przyjęto zasadę, że w przypadku oddziałów zabiegowych, najbardziej narażonych na ryzyko wystąpienia 
zakażeń, karty wypełnia Pielęgniarka Epidemiologiczna i przedstawia je do zatwierdzenia lekarzowi, co zapewnia sprawowanie 
przez nią i zkzs bezpośredniego nadzoru nad postępowaniem z pacjentami ze stwierdzonym zakażeniem szpitalnym. 
40 Powołanie zespołu pielęgniarek łącznikowych oraz ich obowiązki zostały opisane  w części 1.1. niniejszego wystąpienia. 
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2.3.5. W latach 2015 – 2017 (I półrocze) do Szpitala przyjęto łącznie 
21.333 pacjentów, z tego w poszczególnych latach tego okresu odpowiednio: 8523, 
8660 i 415041. 
Z analizy dokumentacji medycznej 100 pacjentów przyjętych do Szpitala w maju  
i czerwcu 2017 r. (po 50 przyjętych jako pierwszych w każdym miesiącu) wynikało, 
że we wszystkich ww. przypadkach, po przyjęciu pacjenta do Szpitala, niezwłocznie 
dokonano oceny ryzyka wystąpienia zakażenia, dokumentując jej wyniki w karcie 
oceny ryzyka wystąpienia zakażenia szpitalnego. 

(dowód: akta kontroli str. 12, 555-560 ) 

2.3.6. W latach 2015 – 2017 (I półrocze) w Szpitalu wystąpiło 320 przypadków 
zakażeń szpitalnych (1,5% wszystkich pacjentów). W poszczególnych latach 
ww. okresu były to odpowiednio: 145 (1,7%), 122 (1,4%) i 53 (1,3%) przypadki.  
W 2016 r. zanotowano spadek liczby zakażeń szpitalnych o 15,9% w porównaniu 
do 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 12, 414-415) 

2.4. Monitorowanie i raportowanie zakażeń szpitalnych. 

2.4.1. W latach 2015 – 2017 (I półrocze) wskaźnik zachorowalności42 w Szpitalu 
wynosił, odpowiednio dla poszczególnych lat tego okresu: 1,7, 1,4 i 1,3.  
W poszczególnych oddziałach Szpitala przedstawiał się on następująco: 

− Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – odpowiednio: 17,6, 18,5 i 19,0, 

− Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii – 1,7, 0,9 i 3,4, 

− Oddział Neurologiczny – 0,9 oraz 0,8 i 0,4, 

− Wojewódzki Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej – 6,2, 4,9 i 1,1, 

− Oddział Chirurgii Ogólnej z Chirurgią Dziecięcą – 1,5, 1,5 i 1,1, 

− Oddział Ginekologiczno-Położniczy – 0,5, 0,5 i 0,1, 

− Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej – 1,8, 1,6 i 0,7, 

− Oddział Noworodkowy – 4,1, 0 i 0, 

− Oddział Pediatrii i Alergologii – 0,3, 1,0 i 0,3. 
(dowód: akta kontroli str. 410-415, 561) 

2.4.2. Pozyskiwane przez zkzs dane z monitorowania zakażeń wykorzystywane były 
w latach 2016-2017 (do 30 września) do dokonywania przez ten zespół oraz kkzs 
ocen skuteczności działań podejmowanych w celu ograniczenia zakażeń. W wyniku 
tych analiz sformułowano wnioski, których efektem było m.in. rozpoczęcie procesu 
wprowadzania w Szpitalu przeszczepu flory jelitowej, dokonanie zmian 
w specyfikacji zamówień na sprzęt jednorazowy, aktualizacja procedur w zakresie 
zakażeń i regulaminu bloku operacyjnego, zmiany w zasadach wykonywania badań 
bakteriologicznych w kierunku zakażenia lub nosicielstwa MRSA, KPC i innych 
drobnoustrojów alarmowych, a także zorganizowanie szkoleń personelu Szpitala43. 

(dowód: akta kontroli str. 219-252, 303-307) 

2.4.3. W latach 2016 – 2017 (do 30 września) w Szpitalu obwiązywała procedura pn. 
„Izolacja, postępowanie w przypadku wystąpienia szpitalnych ognisk 
epidemiologicznych”, wprowadzona przez Dyrektora w marcu 2011 r. (ze zmianami). 
Zawarto w niej m.in. zasady postępowania w przypadku wystąpienia zakażeń, 
uwzględniając w nich trzy poziomy izolacji: standardowy, uwzględniający drogi 

                                                      
41 Dotyczy pacjentów pozostałych z poprzednich okresów oraz przyjętych z Izby Przyjęć lub bezpośrednio do oddziału, 
tj. pacjentów leczonych bez ruchu chorych. 
42 Liczba stwierdzonych przypadków zakażeń szpitalnych / liczbę osób leczonych w oddziale. W przypadku badanego okresu 
wskaźnik chorobowości był tożsamy ze wskaźnikiem zachorowalności. 
43 Wpływ danych uzyskanych z monitorowania zakażeń szpitalnych na zmiany praktyk opieki nad pacjentami został omówiony 
w części 2.1. niniejszego wystąpienia.  
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przenoszenia zakażeń i ochronny. Szpital nie dysponował w ww. okresie odrębnymi 
izolatkami. Do izolowania osób z zakażeniami lub podejrzanych o zakażenie 
wykorzystywano odpowiednio przystosowane sale szpitalne. W latach 2016 – 2017 
(I półrocze) izolowano łącznie dwóch pacjentów z zapalaniem płuc (po jednym 
w każdym roku – odpowiednio w Oddziałach: Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej 
oraz Chorób Wewnętrznych i Kardiologii), w przypadku których stwierdzono, 
że przyczyną zakażenia był czynnik alarmowy. W celu zapobiegania szerzeniu się 
zakażeń dróg oddechowych, w tym zapalenia płuc, w Szpitalu stosowano 
m.in. oklepywanie klatki piersiowej pacjenta, stosowanie właściwej pozycji pacjenta 
leżącego (siedząca lub półleżąca), gimnastykę oddechową, nebulizację, odsysanie 
wydzieliny, stosowanie jednorazowych sprzętów lub dezynfekowanie sprzętów 
wielorazowego użytku, edukację zdrowotną pacjentów w zakresie palenia tytoniu 
oraz prawidłowego oddychania i uciskania rany podczas kaszlu. 

(dowód: akta kontroli str. 562-564) 

2.4.4. W latach 2015 – 2017 (I półrocze) w Szpitalu stwierdzono łącznie 
111 przypadków wyizolowania patogenów alarmowych wyszczególnionych 
w Załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie czynników alarmowych  
(36 w 2015 r., 40 w 2016 r. i 35 w I półroczu 2017 r.), tj. w 34,7% wszystkich 
przypadków zakażeń szpitalnych w ww. okresie. W 49 przypadkach były to szczepy 
chorobotwórcze laseczki beztlenowej Clostridium difficile oraz wytwarzane przez nie 
toksyny A i B (odpowiednio: 20, 13 i 16), w 42 przypadkach – pałeczki Gram-ujemne 
Enterobacteriaceae wytwarzające beta-laktamazy o rozszerzonym spektrum 
substratowym lub oporne na karbapenemy, lub inne dwie grupy leków, 
lub polimyksyny (odpowiednio: 11, 17 i 14), w 13 –  biologiczne czynniki 
chorobotwórcze izolowane z krwi lub płynu mózgowo-rdzeniowego odpowiedzialne 
za uogólnione lub inwazyjne zakażenia (4, 5 i 4), w pięciu – rotawirus (0, 4 i 1), 
w jednym – pałeczki niefermentujące Acinetobacter spp. oporne na karbapenemy 
lub inne grupy leków lub polimyksyny (2016 r.) i także w jednym – dwoinka 
zapalenia płuc Streptococcus pneumoniae oporna na cefalosporyny III generacji 
lub penicylinę (2015 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 565-570) 

2.4.5. W latach 2016 – 2017 (I półrocze) Szpital dokonywał zgłoszeń, o których 
mowa w art. 27 ust. 1 ustawy, przekazując PIS informacje o podejrzeniu 
lub rozpoznaniu choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby 
zakaźnej. W ww. okresie dokonano 123 takich zgłoszeń dotyczących 
m.in. podejrzenia wystąpienia lub rozpoznaniu: odkleszczowego zapalenia mózgu 
(10 przypadków), salmonellozy (osiem), biegunki u dzieci do lat 2 (42 przypadki), 
bakterii Klebsiella pneumoniae (dwa), Escherichia coli (dwa) oraz gruźlicy (jeden).44  

Dziewięć zgłoszeń o podejrzeniu lub rozpoznaniu choroby zakaźnej lub zgonu 
z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej (7,3% ogółu) Szpital przekazał PIS 
w terminach przekraczających 24 godziny od powzięcia podejrzenia 
lub stwierdzenia zakażenia – w  ośmiu przypadkach dotyczyło to zakażenia 
rotawirusami, a w jednym salmonellą45. W sześciu z ww. przypadków opóźnienie 
wyniosło jeden dzień, a w pozostałych – dwa dni. Było to niezgodne z art. 27 ust. 1 
ustawy stanowiącym, że lekarz lub felczer, który podejrzewa lub rozpoznaje 
zakażenie, chorobę zakaźną lub zgon z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej 
obowiązany jest do zgłoszenia tego faktu właściwemu państwowemu inspektorowi 
sanitarnemu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili 
powzięcia podejrzenia lub rozpoznania takich przypadków. 

                                                      
44 Ponadto, Szpital przekazywał PIS informacje w tym zakresie poprzez pracowników laboratorium (opisane wyżej). 
45 Wszystkie ww. przypadki miały miejsce w Oddziale Pediatrii i Alergologii. 
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Dyrektor wyjaśnił, że przypadki takie miały miejsce w związku z wydarzeniami 
losowymi ograniczających liczbę personelu lub podczas weekendów, 
kiedy obowiązuje praca w  trybie dyżurowym i nie zawsze możliwe jest dopełnienie 
wszystkich obowiązków ze względu na pierwszeństwo świadczeń i procedur 
niezbędnych dla ratowania zdrowia i życia osób chorych. Koordynator Oddziału 
Pediatrii i Alergologii wskazał na potrzebę weryfikacji dotychczasowych zasad 
zgłaszania PIS wymaganych informacji w celu uniknięcia w przyszłości podobnych 
zdarzeń46. 

(dowód: akta kontroli str. 571-576, 619, 636-639) 

2.4.6. W latach 2015 – 2017 (I półrocze) w Szpitalu operowano łącznie  
6.467 pacjentów (2.672 w 2015 r., 2.553 w 2016 r. i 1.242 w I półroczu 2017 r.), 
a 4.652 spośród nich (71,9%) podano profilaktycznie antybiotyk przed lub po 
operacji (odpowiednio dla lat ww. okresu: 1.888 pacjentów, tj. 70,6%, 1.835 
– 71,9% i 929 – 74,8%). Wśród ww. pacjentów, którym podano antybiotyk, 
do zakażenia szpitalnego doszło w ww. okresie w 40 (0,9%) przypadkach 
(odpowiednio: 15 – 0,8%, 19 – 1% i 6 – 0,6%), natomiast wśród operowanych 
pacjentów, którym nie podano profilaktycznie antybiotyku do takich zakażeń doszło 
w 49 (2,7%) przypadkach (odpowiednio: 27 – 3,4%, 18 – 2,5% i 4 – 1,3%).  
W ww. okresie w Szpitalu nie podawano pacjentom antybiotyku podczas 
znieczulenia anestezjologicznego. 

(dowód: akta kontroli str. 577-578) 

2.4.7. W latach 2015 – 2017 (I półrocze) w Szpitalu zdiagnozowano 14 przypadków 
sepsy (posocznicy) zarejestrowanych jako zakażenie szpitalne47, z tego po pięć 
w 2015 r. i 2016 r. oraz cztery w I połowie 2017 r.48 Wszystkie ww. przypadki zostały 
rozpoznane w oddziałach Szpitala. W ww. okresie w Szpitalu nie było przypadków 
śmierci pacjentów ze wstrząsem septycznym. W tym okresie w Szpitalu 
obowiązywały zasady wykonywania posiewu krwi ustalone w Księdze procedur 
przedanalitycznych, wprowadzonej przez Dyrektora w styczniu 2011 r., a zasady 
podawania antybiotyków, w tym antybiotyków o szerokim spektrum działania, 
określono natomiast w ww. Programie polityki antybiotykowej. 
Dyrektor wyjaśnił, że w przypadku pacjentów zgłaszających się w ciężkim stanie 
do Szpitala, w tym przypadków podejrzenia sepsy, po wstępnym badaniu w Izbie 
Przyjęć byli oni bezpośrednio przyjmowani do odpowiedniego oddziału Szpitala, 
gdzie w trybie pilnym wykonywano niezbędna diagnostykę. Następnie, w zależności 
od wyników przeprowadzonych badań podejmowane były właściwe działania 
lecznicze.  

W sprawozdawczości zewnętrznej Szpitala, dotyczącej zakażeń szpitalnych 
i drobnoustrojów alarmowych w latach 2016 – 2017 (I półrocze), nie wykazywano 
przypadków sepsy (PIS nie wymagała podawania takich informacji). 

(dowód: akta kontroli str. 413, 579-618) 

W latach 2016 – 2017 (I półrocze) Szpital prowadził działania w zakresie 
zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych. Posiadał wielokrotnie akutalizowane 
procedury dotyczące organizacji wykonywania zadań w tym zakresie, w tym 
szczegółowe zasady wykorzystywania w terapii zakażeń antybiotyków. W oparciu 
o plany i harmonogramy pracy przeprowadzane były kontrole stanu sanitarnego 
i wewnętrznej ordynacji antybiotykowej, szkolenia personelu w zakresie profilaktyki 

                                                      
46 M.in. zgłosił Dyrektorowi, jako pilną potrzebę, zainstalowanie w oddziale faksu. 
47 Przypadki sepsy stanowiącej zakażenie szpitalne wykazywane były w raportach dotyczących takich zakażeń jako zakażenia 
łożyska naczyniowego. 
48 W 2015 r. zdiagnozowano jeden przypadek Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, trzy przypadki w Oddziale Chirurgii 
Urazowo – Ortopedycznej oraz jeden w Oddziale Noworodkowym. W 2016 r. – trzy przypadki w Oddziale Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii, a także po jednym w Oddziałach Chorób Wewnętrznych i Kardiologii oraz Neurologicznym. W I połowie 
2017 r. – trzy przypadki w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii i jeden w Oddziale Neurologicznym. 
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i zwalczania zakażeń szpitalnych. Szpital zapewniał wymagany przepisami stan 
sanitarny urządzeń medycznych i pomieszczeń szpitalnych. Analizował bieżący stan 
zagrożenia zakażeniami szpitalnymi i skuteczność podejmowanych w tym zakresie 
działań oraz wdrażał zmiany w organizacji pracy i postępowaniu z chorymi, mające 
na celu ograniczenie występowania takich zakażeń oraz ich skuteczne leczenie. 
Prowadził zgodnie z wymogami prawa rejestr zakażeń szpitalnych i czynników 
alarmowych oraz informował PIS o podejrzeniu lub stwierdzeniu występowania 
takich czynników. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły natomiast 
niepotwierdzenia przez część pracowników Szpitala zapoznania się  
z ww. procedurami oraz zobowiązania się do ich stosowania i przestrzegania, 
a także niepoinformowania PIS w terminie do 24 godzin o dziewięciu przypadkach  
powzięcia podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia. 

3. Realizacja zaleceń i wniosków pokontrolnych Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej. 

W latach 2016 – 2017 (do 31 sierpnia) WPIS przeprowadził dwie kontrole (po jednej 
w każdym roku) w zakresie zapobiegania szerzeniu się zakażeń i chorób 
zakaźnych, o których mowa w art. 13 ustawy oraz w zakresie spełniania wymogów 
rozporządzenia w sprawie pomieszczeń i urządzeń. W wyniku tych kontroli 
nie stwierdzono nieprawidłowości, nie sformułowano wniosków i zaleceń, nie zostały 
też wydane decyzje administracyjne. W kontrolowanym okresie w Szpitalu 
nie stwierdzono ognisk epidemiologicznych, a WPIS nie wydał decyzji o czasowym 
zamknięciu oddziału Szpitala.  

Poza ww. kontrolami WPIS przeprowadził w badanym okresie jeszcze dziewięć 
innych kontroli (pięć w 2016 r. i cztery w 2017 r.) w zakresie m.in. jakości wody 
(w tym obecności w ciepłej wodzie użytkowej bakterii z rodzaju Legionella49), oceny 
pól elektromagnetycznych z urządzeń wykorzystywanych do celów medycznych 
i dokumentacji związanej z wykorzystywaniem takich urządzeń, przestrzegania 
przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, realizacji Programu 
Szczepień ochronnych oraz oceny zgodności prowadzonej działalności 
w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa żywnościowego. W wyniku tych 
kontroli sformułowane zostały dwa wskazania dotyczące uzupełnienia oświadczeń 
od rodziców odmawiających szczepień ochronnych oraz sposobu przechowywania 
wkładów do transportu szczepionek. Wnioski wynikające z przeprowadzonych 
kontroli zostały zrealizowane przez Szpital. 

(dowód: akta kontroli str. 619-623) 

NIK odstępuje od oceny w badanym zakresie. 

4. Koszty leczenia zakażeń szpitalnych i funkcjonowania systemu 
przeciwdziałania zakażeniom szpitalnym. 

4.1. Poniesione przez Szpital w latach 2015 – 2017 (I półrocze) koszty związane 
z przedłużeniem hospitalizacji z powodu zakażeń szpitalnych wyniosły ogółem  
28,8 tys. zł (odpowiednio dla poszczególnych lat: 5,6 tys. zł, 13.6 tys. zł  
i 9.6 tys. zł)50. 

(dowód: akta kontroli str. 624-627) 

4.2. W latach 2016 – 2017 (do 30 września) system zapobiegania i zwalczania 
zakażeń szpitalnych stanowił element systemu zarządzania Szpitalem, 
był poddawany bieżącej kontroli, ewaluacji i doskonaleniu51.  

                                                      
49 Wyniki tych kontroli opisano w części 1 niniejszego wystąpienia. 
50 Dane szacunkowe. 
51 Zagadnienia z tym związane zostały opisane w części 1 i 2 niniejszego wystąpienia. 

Opis stanu 
faktycznego 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 



 

21 

Dyrektor wyjaśnił, że w ww. okresie Szpital podejmował działania w celu 
zmniejszenia kosztów leczenia zakażeń szpitalnych, polegające przede wszystkim 
na realizacji wdrożonego wcześniej programu kontroli zakażeń szpitalnych, 
działaniach zmierzających do ograniczenia oporności szczepów szpitalnych 
na antybiotyki oraz organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych w sposób 
zapewniający m.in.: realizację wdrożonego programu szpitalnej polityki 
antybiotykowej oraz okresowej kontroli wewnętrznej w celu oceny poprawności 
stosowania profilaktyki okołooperacyjnej i terapii antybiotykowej, realizację 
programu profilaktyki zakażeń paciorkowcowych u noworodków, wprowadzenie 
i realizację systemu wykonywania badań przesiewowych, identyfikacji i rejestracji 
szczepów bakteryjnych wielolekoopornych, organizowanie cyklicznych szkoleń 
personelu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowe mycie i dezynfekcję 
rąk, zwiększenie liczby stanowisk do dezynfekcji rąk, przeprowadzenie bieżących 
remontów w celu poprawy w Szpitalu warunków sanitarno-epidemiologicznych, 
zabezpieczenie niezbędnej ilości sprzętu jednorazowego użytku i środków ochrony 
osobistej oraz systematyczną modyfikację i aktualizację procedur dotyczących 
zakażeń szpitalnych. 

(dowód: akta kontroli str. 636-639) 

4.3. W związku z funkcjonowaniem systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń 
szpitalnych Szpital wydatkował w latach 2015 – 2017 (I półrocze) ogółem   
13.150,4 tys. zł w tym: 4.908,8 tys. zł w 2015 r., 5.420,7 tys. zł w 2016 r.  
i 2.820,9 tys. zł w I półroczu 2017 r. W 2016 r. koszty te wzrosły o 10,4%  
w stosunku do 2015 r. 

W ww. okresie koszty Szpitala związane z zatrudnieniem Pielęgniarki 
Epidemiologicznej wyniosły łącznie 176,2 tys. zł (65,6 tys. zł w 2015 r., 72,9 tys. zł 
w 2016 r. i 37,7 tys. zł w I półroczu 2017 r.), koszty zatrudnienia lekarzy 
epidemiologów i farmakologów klinicznych odpowiednio – 39 tys. zł (15,6 tys. zł, 
15,6 tys. zł i 7,8 tys. zł), koszty badań mikrobiologicznych – 567,7 tys. zł  
(205,9 tys. zł, 243,1 tys. zł i 118,7 tys. zł), zużycia antybiotyków – 27,1 tys. zł  
(10,2 tys. zł, 11,7 tys. zł i 5,2 tys. zł), zużycia sprzętu jednorazowego użytku –  
5.475 tys. zł (2.026 tys. zł, 2.267,9 tys. zł i 1.181,1 tys. zł), utrzymania czystości  
i dezynfekcji powierzchni szpitalnych – 625 tys. zł (235,5 tys. zł, 256,8 tys. zł  
i 132,7 tys. zł), sterylizacji i dekontaminacji – 1.168,1 tys. zł (442,8 tys. zł,  
489,7 tys. zł i 235,6 tys. zł), utylizacji odpadów medycznych – 189,9 tys. zł  
(71,5 tys. zł, 77,2 tys. zł i 41,2 tys. zł), usług prania pościeli i bielizny szpitalnej – 
543,9 tys. zł (197,9 tys. zł, 214,8 tys. zł i 131,2 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli str. 628-629) 

4.4. W latach 2015 – 2017 (I półrocze) łączne koszty utrzymania w Szpitalu systemu 
zapobiegania i zwalczania zakażeń wyniosły 9.658,9 tys. zł (odpowiednio 
w poszczególnych latach ww. okresu – 3.493,9 tys. zł, 4.045,2 tys. zł i 2.119,8 tys. 
zł). Stanowiło to 15,2% przychodów Szpitala z tytułu wykonywania świadczeń 
finansowanych ze środków publicznych (odpowiednio: 13,8%, 15,7% i 17,2%)52 
oraz 10,3% wszystkich kosztów funkcjonowania Szpitala (9,6%, 10,7% i 11%)53. 

(dowód: akta kontroli str. 630) 

4.5. W latach 2015 – 2017 (I półrocze) w strukturze Szpitala funkcjonowało 
laboratorium54, wykonujące również badania mikrobiologiczne55. W ww. okresie 
koszty badań mikrobiologicznych przeprowadzonych w Szpitalu w związku 
                                                      
52 Przychody uzyskane przez Szpital z tytułu wykonania świadczeń w ramach umów podpisanych z Narodowym Funduszem 
Zdrowia wyniosły w 2015 r. łącznie 25.305,4 tys. zł, w 2016 r. – 25.831,3 tys. zł i w I półroczu 2017 r. – 12.338,2 tys. zł. 
53 Wszystkie koszty funkcjonowania Szpitala wyniosły w 2015 r. 36.298,3 tys. zł, w 2016 r. – 37.766,4 tys. zł i w I półroczu 
2017 r. – 19.318,2 tys. zł. 
54 Załącznik nr 2 do Statutu Szpitala: Struktura organizacyjna Szpitala. 
55 Zadanie określone w Księdze Jakości Szpitala, zatwierdzonej przez Dyrektora 2 stycznia 2014 r. 
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z profilaktyką i leczeniem zakażeń stanowiły 0,89% kosztów realizowanych 
świadczeń opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych (odpowiednio 
dla poszczególnych lat: 0,81%, 0,94% i 0,96%).  

(dowód: akta kontroli str. 16, 634, 628-630) 

4.6. W latach 2016 – 2017 (do 30 września) w Szpitalu dokonywano m.in. analiz 
kosztów terapii antybiotykowej. W protokołach posiedzeń zespołu antybiotykoterapii 
zamieszczone zostały zestawienia dotyczące rocznych analiz w tym zakresie. 
Wynikało z nich m.in., że koszt antybiotykoterapii w przeliczeniu na jednego 
pacjenta wyniósł w 2015 r. 25,89 zł, co stanowiło 18,3% poniesionych w tym czasie 
przez Szpital kosztów farmakoterapii w przeliczeniu na jednego pacjenta, natomiast 
w 2016 r. było to 29,18 zł (17,2%). Najwyższe koszty antybiotykoterapii zanotowano 
w tych latach w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii – odpowiednio 
536,18 zł i 344,9 zł na jednego pacjenta. W 2016 r. koszt antybiotykoterapii 
w przeliczeniu na jednego pacjenta wzrósł o 12,7%. 

(dowód: akta kontroli str. 379-381, 393-395, 628-629) 

4.7. W badanym okresie prowadzone było przeciwko Szpitalowi jedno postępowanie 
sądowe z tytułu zakażeń szpitalnych (zakończone we wrześniu 2016 r.). W jego 
wyniku Szpital został obciążony kosztami w łącznej wysokości  17,91 tys. zł56, które 
zostały pokryte z jego polisy ubezpieczeniowej. 

(dowód: akta kontroli str. 635) 

W latach 2016 – 2017 (do 30 września) Szpital prowadził ewidencję kosztów 
związanych z zapobieganiem i leczeniem zakażeń szpitalnych. Podejmował także 
działania w celu obniżenia kosztów leczenia takich zakażeń. 

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli57, wnosi o podjęcie działań mających na celu: 

1) uzupełnienie składu zespołu kontroli zakażeń szpitalnych o drugą pielęgniarkę 
epidemiologiczną, 

2) uzupełnienie składu komitetu kontroli zakażeń szpitalnych o lekarza 
wykonującego zadania służby medycyny pracy, 

3) złożenie przez wszystkich pracowników Szpitala pisemnego oświadczenia 
o zapoznaniu się z procedurami dotyczącymi zakażeń szpitalnych,  

4) zapewnienie terminowego przesyłania Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
zawiadomień o podejrzeniu lub rozpoznaniu zakażenia lub choroby zakaźnej, 

5) zapewnienie terminowego przeprowadzania przeglądów urządzeń wentylacji 
mechanicznej i klimatyzacji. 

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 

                                                      
56 W tym: 15,38 tys. zł zadośćuczynienia, 2,37 tys. zł tytułem zwrotu kosztów procesu i 0,16 tys. zł tytułem zwrotu kosztów 
sądowych. 
57 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 
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pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Olsztynie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby 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. 

 

Olsztyn, dnia  13   listopada 2017 r. 
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