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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Olsztynie 

Kontrolerzy 1. Joanna Łukasik, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/95/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

2. Adam Ruciński, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/96/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Działdowie, ul. Leśna 1, 13-200 
Działdowo (dalej: „SPZOZ” lub „Szpital”). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Elżbieta Leżuchowska - Dyrektor Szpitala, od lipca 2006 r. 

(dowód: akta kontroli str. 5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

W okresie objętym kontrolą2, w SPZOZ realizowano działania w zakresie 
zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych. W tym celu powołano zespół  
i komitet kontroli zakażeń szpitalnych (dalej: „zkzs” i „kkzs”), których skład osobowy 
był zgodny z określonym  w art. 15 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.  
o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi3 (dalej: „ustawa  
o zwalczaniu zakażeń”). Opracowano również oraz wdrożono procedury 
zapobiegające zakażeniom szpitalnym, stosowano odpowiednie środki i procedury 
w procesie dezynfekcji i dekontaminacji pomieszczeń, a także prowadzono 
regularne szkolenia i kontrole wewnętrzne z zakresu zakażeń.  

Szpital wdrożył ponadto receptariusz szpitalny zawierający wskazania dla 
antybiotykoterapii. Prowadził też rejestr zakażeń szpitalnych oraz posiadał izolatki 
do hospitalizacji pacjentów wymagających szczególnych warunków.  

W strukturach Szpitala funkcjonowało całodobowe laboratorium mikrobiologiczne. 

Zapewniono również szczepienia ochronne pracownikom mającym kontakt  
z materiałem biologicznym pochodzenia ludzkiego, a także opracowano i wdrożono 
procedurę postępowania po ekspozycji zawodowej.  

Informowano Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego o stanie realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych, a także 
przekazywano raporty o podejrzeniu wystąpienia i wygaszeniu ogniska 
epidemicznego. 

Stwierdzono również nieprawidłowości, które dotyczyły m.in.: 
                                                      
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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− niedokumentowania dokonanych przez zkzs konsultacji osób podejrzanych lub 
u których rozpoznano zakażenie lub chorobę zakaźną, 

− niezatwierdzania raportów z kontroli przez przewodniczącego zkzs, 

− nieprowadzenia oceny ryzyka zakażenia pacjentów w 85% zbadanych przez 
NIK przypadków, 

− nieterminowego przekazywania Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi 
Sanitarnemu w Działdowie niektórych zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania 
zakażenia, 

− niezgodnego z obowiązującymi wzorami sporządzania raportów o podejrzeniu 
wystąpienia i wygaszeniu ogniska epidemicznego. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Organizacja nadzoru nad zakażeniami w podmiocie 
leczniczym. 

1.1. Sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez SPZOZ wykazano  w 
Statucie4  oraz w Regulaminie Organizacyjnym5, w których określono m.in. zadania 
Działu Higieny Szpitalnej, Pielęgniarki Epidemiologicznej oraz Centralnej 
Sterylizatorni, a także ujęto ww. jednostki w schemacie organizacyjnym Szpitala. 
Stosownie do postanowień art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy o zwalczaniu zakażeń, 
Pielęgniarka Epidemiologiczna podlegała bezpośrednio Dyrektorowi Szpitala.  
W okresie objętym kontrolą Szpital dysponował łącznie 332 łóżkami. 

W Regulaminie Organizacyjnym nie zawarto zapisów dotyczących zadań oraz 
podległości zkzs i kkzs. Według wyjaśnień Dyrektora Szpitala wynikało to z faktu,  
że jedynie pielęgniarka epidemiologiczna jest zatrudniona na pełnym etacie celem 
świadczenia pracy na rzecz zkzs i kkzs i dlatego jej stanowisko zostało określone  
w tym dokumencie. 

(dowód:  akta kontroli str. 6-73) 

Stosownie do postanowień art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy o zwalczaniu zakażeń 
Dyrektor Szpitala zarządzeniem z dnia 18 lipca 2014 r. powołała zkzs oraz kkzs6. 
Skład zkzs, w badanym okresie, był zgodny z określonym w art. 15 ust. 1 pkt 1-3 
ustawy o zwalczaniu zakażeń. Powołano do niego łącznie pięć osób, tj. dwóch 
lekarzy (w tym jeden pełnił obowiązki przewodniczącego zespołu), specjalistę ds. 
mikrobiologii oraz dwie pielęgniarki epidemiologiczne. Kwalifikacje jednej 
pielęgniarki epidemiologicznej i specjalisty ds. mikrobiologii spełniały wymogi 
określone w § 3 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r.  
w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych7 (dalej: 
„rozporządzenie w sprawie kwalifikacji członków zkzs”). 

Na stanowisko przewodniczącego zkzs powołano lekarza, który na dzień 1 stycznia 
2016 r., w związku z postanowieniami art. 67 ustawy o zwalczaniu zakażeń, nie 
spełniał wymogów określonych w § 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji 
członków zkzs. Nie posiadał on bowiem tytułu specjalisty z żadnej  
z wymienionych w tym przepisie dziedzin (lekarz ten posiadał specjalizację II stopnia 
z reumatologii). Podobnie jedna z pielęgniarek epidemiologicznych nie spełniała 

                                                      
4 Statut SPZOZ w Działdowie, stanowiący załącznik do Uchwały nr XIV/141/12 Rady Powiatu działdowskiego z dnia 13 
czerwca 2012 r., zmieniony Uchwałą nr XXIX/249/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r. 
5 Regulamin Organizacyjny SPZOZ w Działdowie stanowiący załącznik do Zarządzenia Dyrektora nr 7/2014  z dnia 1 kwietnia 
2014 r. 
6 Zarządzenie nr 14/2014 z dnia 18 lipca 2014 r. oraz nr 19/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Dyrektora SPZOZ w Działdowie  
w sprawie powołania m.in. Zespołu oraz Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych.  
7 Dz. U. z 2014 r. poz. 746, ze zm. 
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wymogów określonych w § 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji członków 
zkzs, tj. nie posiadała specjalizacji z żadnej z wymienionych w tym przepisie dziedzin 
(była ona w trakcie odbywania specjalizacji z pielęgniarstwa epidemiologicznego).  

Powyższe ustalenia stwierdziła przeprowadzona w 2016 r. w Szpitalu kontrola 
Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 
(dalej: „WPIS”). 

Dyrektor Szpitala wyjaśniła, że w SPZOZ nie było lekarza spełniającego wymogi 
określone w ww. rozporządzeniu. Podała również, że pielęgniarka została powołana 
w skład zkzs, gdyż jako jedyna podjęła specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa 
epidemiologicznego.  

 (dowód:  akta kontroli str. 72-90, 96-105, 140-142, 491-497) 

Osoby wchodzące w skład zkzs zatrudnione były na podstawie: 

a) umów o pracę – dwóch lekarzy oraz jedna z dwóch pielęgniarek 
epidemiologicznych w pełnym wymiarze czasu pracy, druga pielęgniarka 
zatrudniona była na ½ etatu. W zakresach czynności obu pielęgniarek określono 
zadania wynikające z „Ramowego zakresu czynności”8, w tym m.in. obowiązek: 
− opracowania strategii szpitala w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń 

szpitalnych, 
− nadzorowania i monitorowania stanu sanitarno-epidemiologicznego szpitala,  
− opracowywania standardów i procedur w zakresie profilaktyki i zwalczania 

zakażeń szpitalnych, 
− przeprowadzania dochodzeń epidemiologicznych, 
− prowadzenia szkoleń personelu szpitala oraz nadzorowania i monitorowania 

jego pracy, 
− prowadzenia dokumentacji kontroli zakażeń szpitalnych (w tym m.in. 

rejestru zakażeń szpitalnych, harmonogramu kontroli, itp.). 
W zakresach wskazano również prawo do wydawania zaleceń w zakresie 
działań profilaktycznych z zakresu zakażeń szpitalnych. 

W zakresie czynności przewodniczącego zkzs wskazano, że jest on zobowiązany 
do udziału w komisjach kkzs. 

b) umów cywilnoprawnych9 (dwóch specjalistów ds. mikrobiologii), w których 
określono zakres zleconych do wykonania zadań oraz wskazano miejsce ich 
wykonania, czas trwania umowy oraz obowiązek przestrzegania 
obowiązujących w Szpitalu uregulowań wewnętrznych w zakresie zleconego 
zadania. 

(dowód:  akta kontroli str. 85-95, 98-105, 108) 

NIK zwraca uwagę, że: 
1) Zakresy czynności dwóch lekarzy, wchodzących w skład zkzs, nie obejmowały 

niektórych z ich obowiązków i uprawnień, tj. w przypadku: 

− przewodniczącego zkzs, nie zobowiązano go m.in. do udziału  
w posiedzeniach zkzs, a także nie określono obowiązków i uprawnień 
związanych z powierzoną funkcją przewodniczącego zkzs i członka kkzs, 

− lekarza będącego członkiem zkzs, nie określono obowiązków i uprawnień 
związanych z powierzoną funkcją. 

                                                      
8 Dokument opracowany w 1996 r. przez Zespół ds. Zakażeń Szpitalnych przy Biurze Naczelnej Pielęgniarki Kraju. 
9 Umowa nr 71/2015 z dnia 31.12.2015 r. i nr 46/2016 z dnia 30.12.2016 r. zawarta z M.P., asystentem w zakresie 
mikrobiologii oraz umowa nr 70/2015 z dnia 31.12.2015 r. zawarta z B.K., diagnostą laboratoryjnym (nie podpisano umowy na 
kolejny okres). 
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Dyrektor Szpitala wyjaśniła, że omyłkowo pominięto zapisy dotyczące obowiązków 
związanych z pracą w zkzs. Podała również, że zakresy te w dniu 11 września 2017 r. 
zostały uzupełnione o wymagane zapisy. 

2) W zakresach czynności pielęgniarek epidemiologicznych nie określono 
następujących uprawnień wynikających z „Ramowego zakresu czynności”,  
w tym dotyczących zapotrzebowania na zakup środków związanych  
z profilaktyką zakażeń szpitalnych oraz wnioskowania do dyrekcji o udzielanie 
kar w przypadku stwierdzenia rażących zaniedbań na stanowisku pracy, 
mających wpływ na wystąpienie zakażenia szpitalnego. 

Dyrektor Szpitala wyjaśniła, że nie jest jej znany ramowy zakres czynności 
pielęgniarki epidemiologicznej, a w związku z tym również obowiązek umieszczania 
w zakresach czynności obowiązków z niego wynikających. W dniu 11 września  
2017 r. Dyrektor Szpitala wprowadziła do zakresów obowiązków obu pielęgniarek 
epidemiologicznych ww. uprawnienia. 

(dowód:  akta kontroli str. 72-73, 85-91, 98-107, 140-142, 526-527) 

Skład kkzs w badanym okresie zgodny był z art. 15 ust. 3 ustawy o zwalczaniu 
zakażeń, tj. powołano do niego m.in. przedstawiciela Dyrektora Szpitala (Zastępcę 
Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej), ordynatorów i kierowników komórek 
organizacyjnych Szpitala (w tym kierowników: Bakteriologii, Centralnej Sterylizatorni 
i Apteki), przewodniczącego oraz członków zkzs, Przełożoną Pielęgniarek oraz 
lekarza medycyny pracy.   

(dowód:  akta kontroli str. 109-110) 

1.2. W Szpitalu zapewniono, zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o zwalczaniu 
zakażeń, całodobowy dostęp do badań laboratoryjnych, w tym badań 
mikrobiologicznych, w ramach laboratorium będącego w strukturach Szpitala. 

(dowód:  akta kontroli str. 111-112) 

1.3. Szpital zapewniał, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów  
z dnia 3 stycznia 2012 r.10, szczepienia ochronne pracowników mających kontakt  
z materiałem biologicznym pochodzenia ludzkiego lub sprzętem skażonym tym 
materiałem przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.  
Ponadto, zgodnie ze standardem akredytacyjnym 1.8 „Kontrola zakażeń” (dalej: 
„standard KZ 1.8”), Szpital zapewnił wszystkim osobom zatrudnionym w obszarach 
świadczenia opieki zdrowotnej zarówno szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu 
wątroby typu B, jak i przeciw grypie11. Udział pracowników wyszczepionych przeciw: 

a) wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, w porównaniu do personelu 
medycznego zatrudnionego na koniec 2015 r., 2016 r. i na koniec I półrocza 
2017 r., wyniósł w każdym badanym roku 99,4%. I tak: w 2015 r. spośród 331 
zatrudnionych osób zaszczepiono 329, w 2016 r. odpowiednio 327 i 325 oraz  
na koniec czerwca 2017 r., spośród 326 – 324 osoby. Dwóch pracowników 
złożyło pisemne oświadczenie o świadomej rezygnacji ze szczepienia; 

b) grypie wyniósł w poszczególnych latach odpowiednio: w 2015 r. 72,5% 
(zaszczepiono 240 spośród 331 pracowników); w 2016 r. 89,9% (294 z 327) 
oraz na koniec czerwca 2017 r. 85,0%  (277 z 326). 

(dowód:  akta kontroli str. 113-126) 

                                                      
10 w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, 
funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych 
czynności (Dz. U. poz. 40). 
11 Zgodnie ze standardem akredytacyjnym 1.8 „Kontrola zakażeń” (załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 18 
stycznia 2010 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania 
szpitali, dalej: „standard KZ 1.8”), Szpital powinien zapewnić wszystkim osobom zatrudnionym w obszarach świadczenia opieki 
zarówno szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, jak i przeciw grypie. 
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W Szpitalu nie gromadzono danych o absencji chorobowej personelu medycznego, 
spowodowanej grypą, o czym była mowa w standardzie KZ 1.8.  

Pielęgniarka epidemiologiczna wyjaśniła, że nigdy nie wymagano od niej takiej 
dokumentacji, a ponadto nie wie, ile osób z personelu medycznego przebywa na 
zwolnieniach lekarskich.  

(dowód:  akta kontroli str. 127-128) 

1.4. Szpital spełnił wymóg określony w § 9 ust. 1 i 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 zdrowotnych12. W dniu 15 stycznia 2014 r. opracował i wdrożył 
procedurę postępowania po ekspozycji zawodowej, w której określono m.in. 
postępowanie przedlekarskie oraz obowiązki osoby eksponowanej. 

Zgodnie z Procedurą nr P-7.5 „Nadzór nad udokumentowanymi informacjami”, 
kierownicy i ordynatorzy poszczególnych oddziałów i pracowni (z wyjątkiem Poradni 
Urologicznej), odpowiedzialni za poinformowanie podległych im pracowników  
o wdrożeniu nowej procedury, potwierdzili pisemnie fakt zapoznania się z zasadami 
postępowania w przypadku ekspozycji zawodowej. 

Personel medyczny udzielający świadczeń w Poradni Urologicznej nie został 
zapoznany z procedurą postępowania po ekspozycji zawodowej, co było niezgodne 
z ww. procedurą wewnętrzną nr P-7.5. 

Pielęgniarka epidemiologiczna wyjaśniła, że wynikało to z przeoczenia i w dniu 13 
września 2017 r. przekazała ww.  procedurę pracownikom tej Poradni w celu jej 
stosowania. 

(dowód:  akta kontroli str. 129-137) 

1.5. W Szpitalu corocznie wykonywano okresowe przeglądy instalacji i urządzeń 
wentylacji mechanicznej i dwóch układów klimatyzacji wraz z wymianą filtrów 
powietrza i kontrolą szczelności układów chłodniczych.  

(dowód:  akta kontroli str. 138) 

1.6. W okresie objętym kontrolą WPIS przeprowadził dwie kontrole dotyczące badania 
ciepłej wody na obecność bakterii Legionella, w wyniku których stwierdzono, że 
Szpital spełniał wymogi określone w załączniku 1E do rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi13. 

(dowód:  akta kontroli str. 139) 

2. Działania w zakresie zapobiegania i zwalczania zakażeń 
szpitalnych. 

2.1.  Realizację zadań określonych w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy o zwalczaniu zakażeń, 
Dyrektor Szpitala powierzył zkzs oraz kkzs w drodze zarządzenia14. Kkzs nie zgłaszał 
uwag do tego dokumentu, ani też go nie opiniował. Procedury dotyczące ograniczenia 
wystąpienia zakażeń szpitalnych były zmieniane bez udziału kkzs, bowiem zgodnie z 
systemem jakości SPZOZ za ich aktualizację odpowiedzialny był  pracownik 
wyznaczony do realizacji danego zadania (pielęgniarka epidemiologiczna). 

(dowód:  akta kontroli str. 144-158) 

2.2. Szpital opracował oraz wdrożył procedury zapobiegające zakażeniom szpitalnym 
(procedury epidemiologiczne) w ramach obowiązującego Systemu Zarządzania wg 

                                                      
12 Dz.U. poz. 696. 
13 Dz. U. poz. 1989. 
14 Zarządzenia Dyrektora z 18.07.2014 r. i 30.12.2016 r. 
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normy PN – EN ISO 9001: 2009. Za ich tworzenie odpowiedzialna była pielęgniarka 
epidemiologiczna, która systematycznie i regularnie nadzorowała ich aktualizację. 
Dobór preparatów stosowanych w procesie mycia, dezynfekcji i sterylizacji sprzętu 
medycznego oraz sprzątania i dekontaminacji pomieszczeń szpitalnych uzgadniany 
był, według przedłożonej dokumentacji, z pielęgniarką epidemiologiczną. Dyrektor 
wyjaśniła, że dobór preparatów był uzgadniany również z całym zkzs. Natomiast 
brak podpisów członków zkzs na opisie przedmiotu zamówienia na dostawę tych 
preparatów wynikał z przyjętego systemu zarządzania jakością, który wymagał 
wyznaczenia lidera danego procesu.   

(dowód:  akta kontroli str. 148-174) 

Szpital posiadał instrukcje czyszczenia, mycia, dezynfekcji sprzętu i powierzchni,  
z którymi zapoznano pracowników wykonujących ww. czynności. Dysponował 
ponadto udokumentowanymi wynikami badań mikrobiologicznych w zakresie 
czystości powietrza, rąk oraz skuteczności dezynfekcji. 

(dowód: akta kontroli str.175-214) 

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 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 zakaźnych (dalej: „rozporządzenie o kontroli wewnętrznej”)15, zkzs dwa razy 
w roku dokonywał oceny ryzyka wystąpienia zakażenia związanego  
z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych.  

Sposób i częstotliwość prowadzenia kontroli wewnętrznych były zgodne z § 2-4 
rozporządzenia o kontroli wewnętrznej.  

(dowód:  akta kontroli str. 226-234, 251-252) 

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

1) W latach 2016-2017 (do czasu rozpoczęcia kontroli NIK) zkzs nie przeprowadził  
kontroli w zakresie profilaktyki i terapii antybiotykowej, co było niezgodne  
z § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia o kontroli wewnętrznej.  

Dyrektor Szpitala wyjaśniła, że z dniem 14 września 2017 r. wprowadziła do 
harmonogramów audytów wewnętrznych kontrolę stosowania procedury 
antybiotykoterapii w profilaktyce i terapii. Nie podała w nich natomiast przyczyn 
nieprowadzenia kontroli w 2016 r. oraz w I półroczu 2017 r. 

2) Wszystkie 167 raportów z kontroli przeprowadzonych w badanym okresie przez 
zkzs nie zostało zatwierdzonych przez jego przewodniczącego, co było 
niezgodne z § 5 ust. 3 ww. rozporządzenia.  

Dyrektor Szpitala wyjaśniła, że protokoły kontroli z lat 2016-2017 nie zostały 
zatwierdzone przez przewodniczącego zespołu przez przeoczenie. 

(dowód: akta kontroli str. 225-228, 251) 

W zakresie realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób 
zakaźnych16, zkzs prowadził kontrole wewnętrzne zgodnie z przyjętym 
harmonogramem. Wyniki kontroli umieszczał w protokołach, sporządzanych  

                                                      
15 Dz.U. Nr 100, poz. 646. 
16 Określonych w art. 11 ust. 2 pkt 6 ustawy o zwalczaniu zakażeń.  
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w formie ankiet, na wzorach określonych dla poszczególnych obszarów kontroli17. 
Zakresy kontroli obejmowały stałe elementy i nie były rozszerzane w trakcie 
czynności kontrolnych. W przypadku wniosków lub zaleceń pokontrolnych osoby 
prowadzące kontrolę dopisywały odpowiednie wnioski na druku ankiety w polu 
„uwagi”. W ramach prowadzonych kontroli dokonywano oceny działań określonych  
w § 2 rozporządzenia dot. kontroli zakażeń w zakresie poprawności i skuteczności 
realizacji poszczególnych działań. Wyniki kontroli omawiane były z Dyrektorem  
i dotyczyły m.in. przekazywania oddziałom wykazu czynników chorobotwórczych 
podlegających obowiązkowi zgłoszenia, konieczności zmiany procedury 
postępowania z bielizną, obowiązku prowadzenia badań w kierunku CPE/NDM18, 
zwiększono liczbę punktów do dezynfekcji rąk. 

  (dowód: akta kontroli str. 173, 219-234, 237-238, 282-285, 288-299, 362-388) 

Na lata 2016-2017 zkzs opracował harmonogramy szkoleń, które były akceptowane 
przez przełożoną pielęgniarek. W badanym okresie przeprowadzono łącznie 12 
szkoleń wewnętrznych z zakresu zakażeń, w których uczestniczyło 727 osób, w tym 
356 pracowników medycznych.  

NIK zwraca uwagę, że żaden z lekarzy zatrudnionych w Szpitalu nie uczestniczył  
w organizowanych przez zkzs szkoleniach z zakresu zakażeń szpitalnych. 

Dyrektor Szpitala wyjaśniła, że szkolenia lekarzy w zakresie zakażeń szpitalnych, 
antybiotykoterapii i epidemiologii odbywają się w oddziałach w trakcie odpraw 
lekarskich, na których obecni byli wszyscy lekarze zatrudnieni w oddziałach. 
Omawiane były problemy dotyczące pacjentów aktualnie przebywających  
w oddziale. 

(dowód: akta kontroli str. 240-243, 257) 

Najwyższa Izba Kontroli nie podziela przedłożonych wyjaśnień, gdyż przepisy art. 15 
ust. 2 pkt 3 ustawy o zakażeniach nie wyłączają lekarzy z udziału w szkoleniach 
przeprowadzanych przez zkzs. W ocenie NIK, nie można uznać odpraw lekarskich, 
na których omawia się przede wszystkim problemy hospitalizowanych aktualnie 
pacjentów, za szkolenia w zakresie zakażeń szpitalnych. 
Zgodnie ze standardami „Kontroli Zakażeń”, zatwierdzonymi przez Ministra Zdrowia 
18 stycznia 2010 r., w szkoleniach z zakresu zakażeń powinien uczestniczyć 
personel medyczny i niemedyczny, adekwatnie do wykonywanych obowiązków. 
Każdy pracownik Szpitala powinien uczestniczyć przynajmniej dwa razy w roku  
w szkoleniu z zakresu zakażeń szpitalnych. 

W badanym okresie Szpital nie wdrożył standardów akredytacyjnych, w tym m.in. 
standardów dotyczących szkoleń personelu w zakresie zakażeń (standard KZ 5 
„Personel systematycznie uczestniczy w szkoleniach dotyczących zakażeń 
szpitalnych”).  

Dyrektor Szpitala wyjaśniła, że Szpital nie posiadał akredytacji i nie był zobowiązany 
do stosowania wszystkich standardów kontroli zakażeń.  

Dokumentacja szkoleń zawierała m.in. listy obecności oraz konspekty z tytułem  
i zakresem szkolenia (tj. streszczenie podstawowych informacji i/lub zaleceń 
wynikających z tematyki poruszanej w trakcie zajęć). 

(dowód:  akta kontroli str. 159-160, 235-250) 
                                                      
17 Szpital korzysta ze wzorów dokumentów: ocena procedury Entrobacteriacae produkującej krabapenmazy, protokół kontroli 
wewnętrznej łazienek i brudowników, protokół kontroli wewnętrznej sal chorych i gabinetów zabiegowych, protokół oceny 
realizacji procedur higienicznych przeprowadzonych w poradni, protokół kontroli wewnętrznej stanu sanitarno-higienicznego 
Centralnej Sterylizatorni, protokół kontroli wewnętrznej stanu sanitarno-higienicznego i technicznego Bloku Operacyjnego, 
protokół oceny realizacji procedur higienicznych w endoskopii, protokół oceny realizacji procedur higienicznych w Pracowni 
Tomografii. 
18  pałeczki jelitowe Enterobacteriaceae wytwarzające karbapenemazy (CPE), w szczególności Klebsiella Pneumoniae NDM. 
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Wszyscy nowoprzyjęci pracownicy Szpitala, zgodnie zaleceniami standardu KZ 5, 
byli przeszkoleni, przed dopuszczeniem ich do pracy, w zakresie przestrzegania 
obowiązujących procedur dotyczących higieny rąk, postępowania z odpadami, 
informacji o źródłach i rodzajach zagrożeń oraz zakażeniach szpitalnych19. 

(dowód:  akta kontroli str. 144-147, 175-208, 253-263) 

Szpital nie szkolił z zakresu zakażeń pracowników firm zewnętrznych, świadczących 
usługi na rzecz Szpitala. Również umowy zawarte z tymi firmami nie zawierały 
postanowień, które zobowiązywałyby je do szkolenia swoich pracowników w tym 
obszarze. 

Dyrektor Szpitala wyjaśniła, że SPZOZ nie posiada akredytacji, w związku z czym 
nie ma obowiązku stosowania wszystkich standardów kontroli zakażeń.  

(dowód:  akta kontroli str. 225-229, 264-265) 

Zdaniem NIK, brak akredytacji nie powinien wpływać na dbałość o prawidłowy stan 
sanitarno-higieniczny Szpitala. Zgodnie bowiem z art. 11 ust. 1 ustawy  
o zakażeniach, obowiązkiem kierownika jednostki jest podejmowanie działań 
zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, zatem wskazane 
byłoby objęcie takimi szkolenia ww. osoby. 

Zgodnie z § 36 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.  
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia  
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą20, zkzs w ramach kontroli 
wewnętrznych oddziałów szpitalnych i poradni kontrolował raz na sześć miesięcy 
stan dozowników z mydłem w płynie i dozowników ze środkiem dezynfekcyjnym 
umieszczonych w pomieszczeniach, w których wykonywane były badania i zabiegi. 

Z wyjaśnień pielęgniarki epidemiologicznej wynikało, że stan dozowników, ich 
umiejscowienie w Szpitalu oraz sposób uzupełniania środków myjących  
i dezynfekujących był weryfikowany podczas standardowych oraz codziennych wizyt 
na oddziałach szpitalnych.  

Przeprowadzone w trakcie kontroli oględziny Przychodni Przyszpitalnej, Stacji Dializ 
i Wieloprofilowego Oddziału Wewnętrznego wykazały, że sale chorych, 
pomieszczenia gospodarcze (magazyny, brudowniki) na oddziałach szpitalnych oraz 
mobilne wózki zabiegowe wyposażone były w dozowniki zawierające środek 
dezynfekcyjny na bazie alkoholu, służący higienie rąk.  

Średnie zużycie środka dezynfekcyjnego w oddziałach szpitalnych w przeliczeniu na 
jedno łóżko szpitalne wyniosło 2,5 litra w 2015 r., 2,6 litra w 2016 r. oraz w 1,3 litra  
w I połowie 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 266-273) 

2.3. Do zadań zkzs należało, stosownie do zapisów art.  15 ust. 2 pkt 4 ustawy  
o zwalczaniu zakażeń, konsultowanie osób podejrzanych o zakażenie lub chorobę 
zakaźną oraz tych, u których rozpoznano zakażenie lub chorobę zakaźną.  

Szpital nie posiadał dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie przez zkzs takich 
konsultacji.   

Zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 23 grudnia 2011 r.21 
(dalej: „rozporządzenie w sprawie czynników alarmowych”) wpisy dotyczące 
zakażenia, muszą być dokonywane w kartach rejestracji na podstawie 

                                                      
19 W roku 2016 przyjęto do pracy 27 osób, w tym 10 pracowników medycznych; w roku 2017 (I półrocze) przyjęto do pracy 10 
osób, w tym 3 pracowników medycznych. Wszystkie te osoby (łącznie 37 osób) odbyły szkolenie w zakresie zakażeń. 
20 Dz. U. poz. 739. 
21 w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej 
sytuacji epidemiologicznej szpitala (Dz. U. Nr 294, poz. 1741 ze zm.) 
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udokumentowanej konsultacji,o której mowa w art.  15 ust. 2 pkt 4 ustawy  
o zwalczaniu zakażeń. 

Pielęgniarka epidemiologiczna wyjaśniła, że konsultacje przez zkzs osób 
podejrzanych o zakażenie szpitalne lub chorobę zakaźną oraz tych, u których 
rozpoznano zakażenie odbywają się na bieżąco w formie ustnej i nie są 
dokumentowane. 

Dyrektor Szpitala wyjaśniła, że pacjenci są konsultowani przez mikrobiologa, 
pielęgniarkę epidemiologiczną, lekarza (członków zkzs), w porozumieniu z lekarzem 
prowadzącym lub kierownikiem oddziału szpitalnego. Dodała również, że z dniem 
1.10.2017 r. wprowadzi kartę konsultacji epidemiologicznej. 

(dowód: akta kontroli str. 225-228; 279-280) 

2.4. W badanym okresie zkzs odbywał systematyczne posiedzenia w celu omówienia 
przypadków zakażeń, zaplanowania szkoleń oraz przygotowywania kontroli 
wewnętrznych. W 2016 r. spotkania miały miejsce raz w miesiącu,  
a w 2017 r.  odbyły się cztery posiedzenia. W zebraniach brali udział wszyscy 
członkowie, w tym diagnosta laboratoryjny22. 

(dowód: akta kontroli str.281-285) 

Ze spotkań zkzs w sporządzono protokoły. W czterech listach obecności z roku 
2017 r. brakowało podpisów diagnosty laboratoryjnego.  

Dyrektor Szpitala wyjaśniła, że diagnosta laboratoryjny uczestniczył w spotkaniach, 
zaś  z uwagi na usytuowanie laboratorium poza siedzibą Szpitala, nie widziano 
konieczności uzupełniania list. 

(dowód: akta kontroli str. 169-174, 281-285, 294) 

2.5. W badanym okresie odbyło się sześć posiedzeń kkzs, w tym po trzy w 2016 r.  
i w 2017 r. (do 15 września). We wszystkich posiedzeniach brała udział Zastępca 
Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej (jako przedstawiciel Dyrektora Szpitala w kkzs).  

Przedmiotem posiedzeń kkzs była m.in. analiza zagadnień dotyczących zakażeń 
wywołanych patogenami alarmowymi, badań mikrobiologicznych, czynników 
etiologicznych w poszczególnych oddziałach, działań ograniczających 
rozprzestrzenianie się zakażenia, ustalenie sposobu postępowania z pacjentami,  
u których istniało prawdopodobieństwo zakażenia objawowego lub bezobjawowego 
Klebsiella Pneumoniae NDM. 

NIK zwraca uwagę, że we wszystkich sześciu protokołach z posiedzeń kkzs za lata 
2016-2017 (do czasu kontroli NIK) nie wykazano sposobu realizacji zadań 
określonych w art. 15 ust. 4 pkt 1-3 ustawy o zwalczaniu zakażeń, polegających na: 
opracowywaniu planów i kierunków systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń 
szpitalnych, ocenie wyników kontroli wewnętrznej przedstawianych przez zkzs oraz 
opracowywaniu i aktualizacji standardów farmakoprofilaktyki i farmakoterapii 
zakażeń i chorób zakaźnych w szpitalu.   

Dyrektor Szpitala wyjaśniła, że opracowywane są procedury, mające zapobiegać  
i zwalczać zakażenia szpitalne, co wypełnia obowiązek opracowywania planów  
i kierunków systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych. Podała 
również, że kkzs oceniał także wyniki kontroli wewnętrznej i podejmował decyzje  
o realizacji poszczególnych zadań, co być może nie jest właściwie 
udokumentowane, ponieważ nikt wcześniej nie wymagał takiej dokumentacji. 
Zewnętrzne kontrole sprawdzały efekt pracy kkzs w sensie istnienia zagrożeń 
zakażeniami czy chorobami zakaźnymi. Ponadto kkzs uczestniczył  

                                                      
22 Posiedzenia odbyły się: 12.01.2017 r., 23.03.2017 r., 22.06.2017 r., 10.08.2017 r. 
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w opracowywaniu i aktualizacji farmakoprofilaktyki i farmakoterapii, ale z uwagi na 
liczne i różnorodne zadania proces ten nie zawsze był właściwie dokumentowany. 

(dowód: akta kontroli str. 169-174, 286-299)  

2.6. Zgodnie z Zarządzeniem23 Dyrektora Szpitala w SPZOZ opracowywanie zasad 
gospodarki lekami i materiałami medycznymi należało do zadań Zespołu 
Terapeutycznego (dalej: „ZT”). Szpital posiadał Receptariusz24, który zawierał zasady 
oraz instrukcje dotyczące zlecania antybiotyków, podzielone na kategorie dostępności. 
W uzupełnieniu do Receptariusza ustalono także Kategorie dostępności 
antybiotyków25, które szczegółowo opisywały procedurę dostępu do antybiotyków w 
Szpitalu.  

W kontrolowanym okresie zkzs oraz kkzs nie przedstawiał wytycznych dotyczących 
diagnostyki i leczenia zakażeń szpitalnych. Receptariusz szpitalny nie był 
dostosowywany do wyników kontroli zakażeń szpitalnych.  

Kierownik Apteki wyjaśniła, że projekt receptariusza został przez nią przygotowany  
w 2011 r. w oparciu o analizę zużycia leków. Następnie został omówiony na 
posiedzeniu ZT i po uwzględnieniu uwag dotyczących spisu leków wprowadzony do 
stosowania.  

Na przełomie lat 2015-2017 (stan na 04.10.2017 r.) odbyły się trzy posiedzenia ZT, 
a ich przedmiotem była aktualizacja wykazu leków.  

(dowód:  akta kontroli str. 300-320) 

2.7. Z protokołów posiedzeń kkzs wynika, że w trakcie spotkań omawiano zagadnienia 
z zakresu diagnostyki i leczenia zakażeń szpitalnych, i tak na posiedzeniu w dniu: 
− 12 maja 2016 r. omówiono kwestie dotyczące hospitalizacji pacjentów, u których 

istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zakażenia objawowego lub 
bezobjawowego CPE/NDM, 

− 4 maja 2017 r. zwrócono uwagę na pobieranie materiału w kierunku 
Enterobactriacae KPC oraz przypomniano zasady postępowania w przypadku 
szczepów Enterobactriacae produkujących karbapenemazy.  

(dowód: akta kontroli str. 169-174, 287-299, 302-303) 

2.8. W zakresie opracowywania i aktualizacji standardów farmakoprofilaktyki 
i farmakoterapii zakażeń i chorób zakaźnych Zespół ds. Antybiotykoterapii 
współpracował z zkzs oraz z ZT. W Szpitalu nie prowadzono dokumentacji 
potwierdzającej wyniki ww. współpracy. 

Pielęgniarka epidemiologiczna wyjaśniła, że występujące problemy były omawiane na 
bieżąco i przedstawiane na zebraniach komitetu do spraw zakażeń.  

Nie była z nich jednak sporządzana dokumentacja. Podobną opinię wyraziła również 
Kierownik Apteki, która stwierdziła, że co dzień prowadzone były rozmowy  
i przekazywane informacje pomiędzy zespołami. Czynności te jednak nie były  
w żaden sposób dokumentowane. Także z wyjaśnień Dyrektor Szpitala wynikało,  
że w SPZOZ nie tworzono dodatkowej dokumentacji na potrzeby rożnych, 
funkcjonujących w strukturze szpitala zespołów. 

(dowód: akta kontroli str. 169-174, 302-303, 321) 

2.9. W Szpitalu prowadzone były kontrole wewnętrzne zasadności ordynacji 
antybiotyków. Zakres i sposób kontroli był uzależniony od kategorii danego 

                                                      
23 Zarządzenie nr 22/2011 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie z dnia 20 grudnia 
2011 roku w sprawie powołania Zespołu Terapeutycznego.  
24 Receptariusz Szpitalny przygotowany przez Kierownika Apteki Szpitalnej w dniu 28.06.2011 r., sprawdzony przez Zastępcę 
Dyrektora ds. medycznych w dniu 29.06.2011 r. i zatwierdzony przez Dyrektora Szpitala w dniu 30.06.2011 r. 
25 Kategorie dostępności antybiotyków. Profilaktyka okołooperacyjna – Procedura nr DL-I-004/O. 
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antybiotyku. Stosowanie antybiotyków I kategorii podlegało bieżącej weryfikacji 
poszczególnych ordynatorów. W przypadku II kategorii antybiotyków ich stosowanie 
było uzależnione od uprzedniej zgody ordynatora oddziału. Natomiast użycie 
antybiotyków III kategorii wymagało zatwierdzenia przez Dyrektora Szpitala.  

W badanym okresie, wyniki kontroli nie stanowiły podstawy do formułowania 
wniosków kierowanych do Dyrektora Szpitala. 

(dowód: akta kontroli str. 308-320, 322-326) 

SPZOZ organizował wewnętrzne szkolenia pn. „Antybiotykoterapia w zakażeniach 
szpitalnych. Profilaktyka okołooperacyjna”, w których w 2016 r. uczestniczyły 53 
osoby średniego personelu medycznego.  

(dowód: akta kontroli str. 244-249) 

2.10. W latach 2015-2017 (do 30 czerwca) w SPZOZ zakażenie szpitalne wykryto  
u 27026 spośród 43.426 pacjentów hospitalizowanych w tym okresie w Szpitalu. 
Wszyscy zakażeni zostali poddani badaniom mikrobiologicznym. W 2015 r. i 2016 r. 
wykonano po 29 badań mikrobiologicznych w przeliczeniu na jedno łóżko szpitalne, 
zaś w I półroczu 2017 r. wartość ta wyniosła 12,5.  

(dowód: akta kontroli str. 327-332, 341) 

2.11. Wśród zakażeń szpitalnych27 w latach 2015-2017 dominowały zakażenia układu 
moczowego (119 przypadków28). Istotny udział miały też zakażenia układu 
pokarmowego (6229) oraz zapalenia płuc (4430). W mniejszej ilości występowały 
zakażenia miejsca operowanego (21) oraz pozostałe zakażenia (13).  

Najwięcej przypadków zakażeń układu moczowego odnotowano na Wieloprofilowym 
Oddziale Wewnętrznym (34 przypadki), Oddziale Neurologicznym (28) oraz 
Noworodków i Wcześniaków (22). Tego typu zakażeń nie odnotowano na Oddziale 
Położniczo – Ginekologicznym.  

W przypadku zapalenia płuc zachorowania odnotowano na czterech oddziałach, tj. 
Anestezjologii i Intensywnej terapii (24 przypadki), Wieloprofilowym Wewnętrznym 
(10), Neurologii (9) oraz Chirurgii z Pododdziałem Urologicznym (1). 

(dowód: akta kontroli str. 327-341) 

2.12. W latach 2015-2016 zakażenie szpitalne nie było bezpośrednią przyczyną 
śmierci żadnego pacjenta w Szpitalu.  

(dowód: akta kontroli str. 342-347) 

2.13. Zkzs opracował i wdrożył procedury postępowania w przypadku występowania  
w poszczególnych oddziałach szpitala31 pięciu spośród 12 czynników alarmowych 
wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie listy czynników 
alarmowych. 

(dowód: akta kontroli str. 348, 359-361) 

2.14. Mapa mikrobiologiczna przygotowywana była i prezentowana przez laboratorium 
analityczne raz w roku, m.in. członkom zkzs podczas posiedzenia kkzs.  

                                                      
26 100 pacjentów w roku 2015, 107 pacjentów w roku 2016, 63 pacjentów w I półroczu 2017 r. 
27 Zakażenia miejsca operowanego, zakażenia układu moczowego, zapalenia płuc, Sepsa, zakażenia układu pokarmowego, 
pozostałe zakażenia 
28 47 zakażeń w roku 2015; 52 zakażenia w roku 2016, 20 zakażeń w  I półroczu 2017 r.  
29 18 zakażeń w roku 2015, 25 zakażeń w roku 2016, 19 zakażeń w I półroczu 2017 r. 
30 19 zakażeń w roku 2015, 16 zakażeń w roku 2016, 9 zakażeń w I półroczu 2017 r. 
31 Procedura postępowania z osobami skolonizowanymi lub zakażonymi MRSA, procedura postępowania w przypadku 
podejrzenia/zakażenia szczepem Klebsiella pneumoniae KPC(+0), procedura zachorowań oraz ognisk epidemicznych 
wywołanych przez szczepy Enterobacteriacae produkujących karbapenemazy, procedura postępowania z pacjentem 
zakażonym Clostridium Difficile, procedura postępowania w przypadku zgorzeli gazowej, instrukacja izolacji pacjenta  
z inwazyjną chorobą menigokokową/nosiciela bakterii Neisseria meningtidis.  
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Konsultant ds. mikrobiologii (będący członkiem zkzs) wyjaśniła, że pracownia tworzy 
mapę mikrobiologiczną ze wszystkich mikroorganizmów, także tych, które nie 
posiadają mechanizmów lekooporności. W praktyce zatem podstawowym 
narzędziem komunikacji z pielęgniarką epidemiologiczną, a następnie z oddziałami 
szpitalnymi, było sprawozdanie z wyników badań mikrobiologicznych, które 
sporządzano dla każdego materiału wysłanego do laboratorium. 

 (dowód: akta kontroli str. 349-359) 

2.15. W SPZOZ monitorowano czynniki alarmowe i zakażenia szpitalne związane  
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Wyniki monitorowania lekooporności stanowiły 
element Mapy epidemiologicznej prezentowanej na posiedzeniach kkzs. Ww. raport 
był przygotowywany raz w roku, w oparciu o wyniki wynikające  
z diagnostyki mikrobiologicznych zakażeń, odrębnie dla każdego oddziału. 
Pielęgniarka epidemiologiczna w oparciu o dane z pracowni mikrobiologii sporządzała 
także roczną analizę najczęstszych czynników etiologicznych występujących na 
oddziałach oraz analizę zakażeń szpitalnych, liczby badań bakteriologicznych, zużycia 
środka myjącego i dezynfekującego do rąk. 

 (dowód: akta kontroli str. 349-359, 362-389) 

2.16. Diagnosta laboratoryjny na bieżąco informował lekarza prowadzącego  
i pielęgniarkę epidemiologiczną o wyhodowaniu bakterii w posiewie. Po dostarczeniu 
do laboratorium materiału do badań wykonywany był posiew albo test diagnostyczny. 
Po uzyskaniu wyniku sporządzane było sprawozdanie z wyników badań 
mikrobiologicznych (w formie elektronicznej i papierowej). Wersja elektroniczna 
badania przekazywana była bezpośrednio do oddziałów, po ich uprzednim 
zwalidowaniu (zatwierdzeniu). Wyniki w formie papierowej przekazywane były poprzez 
pielęgniarkę epidemiologiczną, zazwyczaj dwa razy dziennie.  
W sytuacjach wyhodowania drobnoustroju znajdującego się na liście tzw. parametrów 
krytycznych pracownia bakteriologii niezwłocznie informowała lekarza prowadzącego.  

Zgodnie z art. 29 ustawy o zwalczaniu zakażeń, diagnosta laboratoryjny,  
w przypadku uzyskania dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznego 
czynnika chorobotwórczego, przekazywał w latach 2016-2017 (I półrocze) zgłoszenia 
Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Działdowie (dalej: „PPIS”).  

 (dowód: akta kontroli str. 353-356, 389-391) 

2.17. Szpital prowadził rejestrację zakażeń szpitalnych metodą czynną. Pielęgniarki 
epidemiologiczne nie wchodziły w skład personelu obchodów lekarskich32, ale  
w sposób ciągły wykonywały zadania polegające na wykrywaniu, kwalifikacji  
i rejestracji zakażeń oraz wydawaniu indywidualnych zaleceń. Dysponowały wiedzą 
na temat wszystkich podejrzeń zakażenia w szpitalu. W pierwszej kolejności 
otrzymywały wyniki badań mikrobiologicznych33 oraz sygnały pielęgniarek łączniczek 
o niepokojących symptomach występujących u poszczególnych pacjentów34. Na tej 
podstawie prowadziły następnie konsultacje z lekarzem prowadzącym.  

(dowód: akta kontroli str. 353-356,392-393) 

2.18. Zgodnie ze standardem KZ 2.1 Szpital określił kryteria rozpoznawania zakażeń 
zawartych w dokumencie „Klasyfikacja zakażeń szpitalnych według CDC”. W ramach 
tego dokumentu przyjęto kryteria rozpoznawania zakażeń dróg moczowych, ran 
chirurgicznych, zapalenia płuc i zakażenia krwi. Dodatkowo Szpital dysponował 

                                                      
32 W skład personelu obchodów lekarskich wchodziły pielęgniarki łączniczki. 
33 Do obowiązków pielęgniarek epidemiologicznych należało przekazywanie, na poszczególne oddziały szpitalne, wszystkich 
wydruków wyników badań mikrobiologicznych.  
34 Wszystkie pielęgniarki łączniczki posiadają ukończony kurs kwalifikacyjny w zakresie pielęgniarstwa epidemiologicznego, 
dzięki czemu na każdym oddziale znajduje się wykwalifikowana osoba, która jest w stanie odpowiednio zabezpieczyć pacjenta 
z podejrzeniem zakażenia szpitalnego.  
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procedurą cewnikowania pęcherza moczowego oraz procedurą wkłucia obwodowego 
i zakażenia ran chirurgicznych. 

Szpital nie posiadał opracowanej procedury zbierania, dokumentowania  
i przekazywania zkzs informacji związanych z rozpoznawaniem zakażeń.  
W praktyce pielęgniarka epidemiologiczna pośredniczyła w przekazywaniu badań 
mikrobiologicznych na poszczególne oddziały. Otrzymywała także sygnały  
o niepokojących symptomach u pacjentów od pielęgniarek łączniczek. Zebrane  
w ten sposób informacje dotyczące podejrzenia zakażenia pozwalały jej na 
konsultacje każdego przypadku z lekarzem prowadzącym. 

(dowód: akta kontroli str. 353-355, 392-407) 

2.19. Prowadzony w Szpitalu rejestr zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych 
prowadzony był w formie papierowej w postaci Indywidualnych Kart Rejestracji 
Zakażeń Szpitalnych i zawierał informacje określone w art. 14 ust. 5 i 6 ustawy  
o zwalczaniu zakażeń.  

(dowód: akta kontroli str. 411, 487-490) 

2.20. Dokonane w trakcie kontroli badanie 60 kart rejestracji zakażenia szpitalnego, 
zgłoszonych z Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz oddziałów 
zachowawczych i zabiegowych wykazało, że wszystkie karty wypełniane były zgodnie 
z obowiązującymi w Szpitalu wzorami, na karcie zgłoszenia zakażenia szpitalnego lub 
karcie zgłoszenia drobnoustroju alarmowego. Zgodnie z przyjętą w Szpitalu metodą 
karty wypełniane były przez pielęgniarkę epidemiologiczną, a następnie zatwierdzane 
były przez lekarza prowadzącego. Spośród 60 zbadanych kart 59 z nich sporządzono 
po upływie od 2 do 19 dni od daty rozpoznania zakażenia.  

Dyrektor Szpitala wyjaśniła to oczekiwaniem na wynik badania mikrobiologicznego 
potwierdzającego zakażenie, a także dniami wolnymi. 

 (dowód: akta kontroli str. 235-238, 405-410) 

2.21. Rejestr zakażeń szpitalnych był prowadzony przez pielęgniarkę 
epidemiologiczną ex post, zaś odpowiednia karta35 była zakładana z chwilą 
otrzymania wyniku badań mikrobiologicznych. Ponadto w Szpitalu, w części 
oddziałów, powołane zostały „pielęgniarki łączniczki”, które przekazywały informacje  
o pacjentach z objawami zakażenia.   

NIK zwraca uwagę, że Dyrektor Szpitala nie powołała „pielęgniarek łączniczek” na 
Oddziale Ginekologiczno-Położniczym oraz Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, a na 
Wieloprofilowym Oddziale Wewnętrznym od dnia 11 września 2017 r. powstał wakat  
z powodu odejścia pracownika.  

Dyrektor Szpitala wyjaśniła, że nie wytypowano ww. pielęgniarek „przez pomyłkę”.  

 (dowód: akta kontroli str. 392-393, 415-418) 

W trakcie kontroli NIK uzupełniono wakat na Wieloprofilowym Oddziale Wewnętrznym 
oraz powołano pielęgniarkę łączniczkę na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym36. 
Zdaniem NIK uzasadnione byłoby powołanie pielęgniarek łączniczek na Oddziale 
Ginekologiczno-Położniczym oraz Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.  

(dowód: akta kontroli str. 417- 418) 

2.22. Do Szpitala przyjęto 17.176 pacjentów w 2015 r., 17.170 w 2016 r. oraz  
9.152 w I połowie 2017 r.  

                                                      
35 Karta zgłoszenia zakażenia szpitalnego/karta zgłoszenia drobnoustroju alarmowego  
36 Aneks nr 1 do zarządzenia nr 19/2016 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie  
z dnia 30 grudnia 2016 r.  

Uwagi dotyczące 
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Przeprowadzane badania kontrolne NIK na próbie dokumentacji 50 pierwszych 
pacjentów, spośród przyjętych do Szpitala w maju i czerwcu 2017 r. (łącznie 100 
pacjentów) wykazały, że w przypadku 15 pacjentów dokonano oceny ryzyka 
wystąpienia zakażenia szpitalnego (karty  Oceny Ryzyka Zakażenia wypełniono 
wyłącznie na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym oraz Psychiatrycznym).  

Nie dokonano natomiast, wymaganej  art. 14 ust. 1 pkt 2  ustawy o zwalczaniu 
zakażeń, oceny ryzyka wystąpienia zakażenia w przypadku 85 objętych badaniem 
pacjentów.  

Dyrektor Szpitala wyjaśniła, że informacje dotyczące czynników ryzyka zakażenia za 
okres 6 miesięcy przed przyjęciem do Szpitala zawarte były w badaniach wstępnych 
przy przyjęciu na oddział.    

(dowód: akta kontroli str.235-238, 329-331, 419-425) 

NIK nie zgadza się z powyższymi wyjaśnieniami, ponieważ badania wstępne nie 
kwalifikowały pacjenta do grupy ryzyka. Wymienienie w niej czynników ryzyka (m.in. 
papierosy, narkotyki, hospitalizacje, przeprowadzone zabiegi) nie jest jednoznaczne 
z dokonaniem ich oceny i zakwalifikowania pacjenta od odpowiedniej grupy ryzyka. 

2.23. W 2015 r. w SPZOZ zarejestrowano 100 pacjentów z zakażeniem szpitalnym,  
w roku 2016 liczba ta wzrosła do 107 osób, a I półroczu 2017 r. – 63 pacjentów.  
Współczynnik zachorowalności w Szpitalu wyniósł 0,58% w 2015 r.,  
0,62%w 2016 r. oraz 0,69%w I połowie 2017 r. W tym samym okresie wskaźnik 
chorobowości osiągnął 1,33% w roku 2015, 1,63% w roku 2016, 1,55 % w I półroczu 
2017 r. Wskaźnik śmiertelności w kolejnych trzech latach wynosił 0%. 

Wskaźniki zachorowalności oraz chorobowości w poszczególnych oddziałach 
szpitalnych w 2015 r., 2016 r. i w I półroczu 2017 r. kształtowały się następująco: 
1) pacjenci leczeni na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii: 

a) wskaźnik zachorowalności w 2015 r. 20,25%, 2016 r. 26,15%, I półroczu 
2017- 35,29%, 

b) wskaźnik chorobowości: 24,05%, 33,85%, 44,12%, 

2) pacjenci leczeni na oddziałach zabiegowych odpowiednio: 

a) 0,55%, 0,56%,1,25%, 

b) 0,33%, 0,21%, 0,21%, 

3) pacjenci leczeni na oddziałach zachowawczych odpowiednio:  

a) 0,96%, 1,15%, 1,41%, 

b) 2,58%, 3,63%, 3,80%,  

4) pacjenci leczeni na Oddziale Położniczo – Ginekologicznym odpowiednio: 

a) 2,26%, 2,16%, 0,63%, 

b) 2,26%, 2,16%, 0,63%. 

(dowód: akta kontroli str. 328-333, 426-427, 438-439) 

2.24. Analizy najczęstszych czynników etiologicznych występujących na 
poszczególnych oddziałach corocznie przygotowywane były przez zkzs. Zawierały 
one m.in. informacje o rodzaju drobnoustrojów, rodzaju zakażenia (szpitalne  
i pozaszpitalne) oraz łącznej liczbie hospitalizacji. Nie dokonywano natomiast 
odrębnych analiz danych dotyczących zachorowalności, chorobowości  
i śmiertelności z powodu zakażeń.  

(dowód: akta kontroli str. 359-388) 

2.25. Dane z monitorowania zakażeń nie miały wpływu na zmianę praktyk Szpitala  
w zakresie opieki nad pacjentem. 

(dowód: akta kontroli str. 359-360) 
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2.26. W okresie objętym kontrolą Szpital podejmował działania celem zapobiegania 
szerzenia się zakażeń szpitalnych. I tak m. in. w przypadku zakażeń górnych dróg 
oddechowych najczęściej stosowano wzmożony reżim sanitarny, używano sprzętu 
jednorazowego użytku oraz maseczek ochronnych. Na oddziałach wykorzystywano 
także, pracujący w układzie zamkniętym, sprzęt do odśluzowywania pacjentów.  
W Szpitalu korzystano ponadto z możliwości izolacji kontaktowej, nie odnotowano 
natomiast przypadku umieszczenia pacjentów z zakażeniem górnych dróg 
oddechowych w izolatce37.  
SPZOZ określił procedurę izolacji pacjentów, która ustalała zasady i poziomy 
izolacji38. Szpital posiadał również dziewięć izolatek, a kolejnych 11 sal 
jednoosobowych z toaletami i umywalkami (bez łazienek) mogło być 
przystosowanych do potrzeb izolacji pacjentów, gdyby zachodziła taka potrzeba.  

(dowód: akta kontroli str. 440-456 ) 

2.27. Udział patogenów alarmowych w zakażeniach szpitalnych w SPZOZ w latach 
2015-2017 (I półrocze) stanowił 65,19% wszystkich zakażeń szpitalnych.  

Na poszczególnych oddziałach odsetek ten wynosił: Oddział Anestezjologii  
i Intensywnej Terapii (82%), Wieloprofilowy Oddział Wewnętrzny (69,86%), Oddział 
Neurologiczny (62,79%), Oddział Medycyny Paliatywnej (87,50%), Oddział 
Psychiatryczny (0%), Oddział Dziecięcy (100%), Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem 
Urologicznym (25%), Ortopedyczno-Urazowy (33,33%), Położniczo-Ginekologiczny 
(50%), Szpitalny Oddział Ratunkowy (0%) oraz Oddział Noworodków i Wcześniaków 
(17,86%). 

(dowód: akta kontroli str. 456-459)  

2.28. Lekarze zatrudnieni w Szpitalu dokonywali zgłoszeń przypadków podejrzenia lub 
rozpoznania zakażenia niektórymi chorobami zakaźnymi, o których mowa w art. 27 
ust. 1 ustawy o zwalczaniu zakażeń. W latach 2016-2017 (I półrocze) przekazano do 
PPIS ogółem 289 takich zgłoszeń. Datę ich przekazania odnotowano w 50 
przypadach.  
W  przypadku 22 zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, przekazano je  
PPIS z opóźnieniem wynoszącym od jednego do 13 dni, w stosunku do terminu 
określonego w art. 27 ust. 1 ustawy o zwalczaniu zakażeń. 

Dyrektor Szpitala wyjaśniła, że dotychczas stosowana metoda zawiadamiania  
o podejrzeniu lub rozpoznaniu zakażenia właściwego inspektora sanitarnego nie 
była kwestionowana przez ww. instytucję. Podała również, że nie jest w stanie 
ustalić przyczyny ww. opóźnień.  

(dowód: akta kontroli str. 460-467, 476-478) 

2.29. W latach 2015-201739 w SPZOZ operowano 4.323 pacjentów,  
z których 2.463 podano profilaktycznie antybiotyk (56,97%). Wśród pacjentów 
operowanych, którym nie podano antybiotyku, zakażenie szpitalne wystąpiło u 11 
osób (0,59% przypadków), a w wśród pacjentów operowanych, którzy mieli podany 
antybiotyk zakażenie szpitalne miało miejsce sześć razy (0,24%).  

(dowód: akta kontroli str. 337) 

2.30. W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym nie działał zespół szybkiego reagowania, 
tzw. „sepsis team”. Z wyjaśnień ordynatora tego Oddziału wynikało, że nie było to 
możliwe z uwagi na ograniczenia organizacyjne i osobowe. W Szpitalu były natomiast 
stosowane zasady określone w Surviving Sepsis Compaign 201540. Pacjenci na SOR 
                                                      
37 W SPZOZ Działdowo w roku 2016 izolacji kontaktowej z powodu zakażeń górnych dróg oddechowych poddano 27 
pacjentów, a w roku 2017 - 23 pacjentów.  
38 Standard PE-P-008/0 – Procedura Izolacji Chorych, która ustalała następujące poziomy: Poziom pierwszy – izolacja 
standardowa, poziom drugi – izolacja zależna od dróg przenoszenia zakażeń (izolacja stosowana w: zakażeniach 
przenoszonych drogą powietrzno-kropelkową,  powietrzno-pyłową, drogą kontaktową, izolacja ochronna).  
39 Stan na dzień 30 czerwca 2017 r.  
40 Tj. Międzynarodowe wytyczne postępowania w ciężkiej sepsie i wstrząsie septycznym (www.survivingsepsis.org).  
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podlegali bieżącej obserwacji pod kątem wystąpienia objawów sepsy, a w przypadku 
osób z podejrzeniem sepsy dokonywano badania mleczanów i pobierano krew do 
badania41.  
Oddział nie opracował odrębnych zasad stosowania na Izbie Przyjęć i w Szpitalnym 
Oddziale Ratunkowym antybiotyku o szerokim spectrum działania oraz zasad 
wykonywania posiewu krwi. Posiadał ogólne zasady korzystania z antybiotyków  
w Szpitalu. Zastępca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej podała, że nie są jej znane 
regulacje prawne, które nakazywałyby wyodrębnić osobny sposób postępowania 
wyłącznie do antybiotyku o szerokim spectrum działania, tym nie mniej rozważy 
wprowadzenie w tym zakresie pewnych regulacji. W przypadku zasad wykonywania 
posiewu krwi lekarze dysponują odpowiednim przygotowaniem i wiedzą, aby zlecić 
samodzielnie tego typu badania. 

(dowód: akta kontroli str. 479, 481-482) 

W sprawozdawczości dotyczącej zakażeń szpitalnych sepsa nie była wykazywana 
jako dodatkowa informacja przekazywana przez świadczeniobiorców. Żaden  
z przypadków sepsy nie został wykryty na SOR, wszystkie takie przypadki 
rozpoznano na pozostałych oddziałach szpitalnych. 
W okresie objętym kontrolą miało miejsce 41 przypadków42 ciężkiego zakażenia. 
Wstrząs septyczny rozpoznano u 18 pacjentów, z których 11 (61%) zmarło w trakcie 
pobytu w Szpitalu. 

(dowód: akta kontroli str. 468-475, 480) 

W SPZOZ prawidłowo realizowano działania w zakresie zapobiegania i zwalczania 
zakażeń szpitalnych, bowiem opracowano, wdrożono i aktualizowano procedury 
zapobiegające zakażeniom szpitalnym, stosowano odpowiednie środki i zasady  
w procesie dezynfekcji i dekontaminacji pomieszczeń oraz prowadzono regularne 
szkolenia i kontrole wewnętrzne z zakresu zakażeń. Szpital dysponował ponadto 
receptariuszem zawierającym wskazania dla antybiotykoterapii, prowadził rejestr 
zakażeń szpitalnych oraz posiadał warunki (izolatki) do hospitalizacji pacjentów 
wymagających szczególnych warunków.  

Kontrola wykazała jednak, że kontrole wewnętrzne prowadzone przez zkzs nie były 
zatwierdzane przez przewodniczącego zespołu oraz nie obejmowały profilaktyki  
i terapii antybiotykowej. W organizowanych przez zkzs szkoleniach z zakażeń nie 
uczestniczyli lekarze. Szpital także nie w pełni dokumentował pracę zkzs/kkzs. 
Wystąpiły przypadki nieterminowego zgłaszania do PPIS podejrzenia lub 
rozpoznania zakażenia. Ponadto, nie na wszystkich oddziałach powołano 
„pielęgniarki łączniczki”, mające przekazywać informacje o pacjentach z objawami 
infekcji. Stwierdzono również przypadki niedokonywania przy przyjęciu do Szpitala 
oceny ryzyka wystąpienia zakażenia.  

3. Ralizacja zaleceń i wniosków pokontrolnych państwowej 
inspekcji sanitarnej.  

3.1. W zakresie działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych,  
o których mowa w art. 13 ustawy o zwalczaniu zakażeń oraz w zakresie spełnienia 
wymogów rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia i urządzenia, WPIS przeprowadził w Szpitalu łącznie trzy kontrole,  
tj. jedną w 2016 r. i dwie w 2017 r. I tak kontrola przeprowadzona w:  

                                                      
41 Z uwagi na krótki okres pobytu na oddziale wyniki badania krwi były dostępne na właściwym oddziale szpitalnym.  
42 Wieloprofilowy Oddział Chorób Wewnętrznych – 24 przypadki ( w tym dwa zakażenia szpitalne), Oddział Anestezjologii  
i Intensywnej Terapii – dwa przypadki ( w tym jedno zakażenie szpitalne), Oddział Neurologiczny – jeden przypadek, Oddział 
Noworodków i Wcześniaków – jeden przypadek (w tym jedno zakażenie szpitalne), Oddział Chirurgii Ogólnej – dwa przypadki, 
Oddział Medycyny Paliatywnej – jeden przypadek, Oddział Dziecięcy – jeden przypadek, Stacja Dializ – dziewięć przypadków 
(osiem zakażeń szpitalnych). 
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1) 2016 r.43 wykazała, że przewodniczący zkzs oraz jedna z pielęgniarek 
epidemiologicznych nie posiadali wymaganych kwalifikacji do pełnienia funkcji  
w zespole, co opisano w pkt 1.1 wystąpienia. W związku ze stwierdzeniem 
nieprawidłowości wszczęto postępowanie administracyjne z urzędu, w efekcie, 
którego wydano decyzję nakazującą44 zapewnienie udziału w zkzs: 

− lekarza posiadającego wymagane kwalifikacje do pełnienia funkcji 
przewodniczącego (do 31.12.2020 r.); w decyzji tej wskazano, że 
przewodniczący zkzs winien rozpocząć lub posiadać specjalizację w jednej 
z dziedzin wymienionych w § 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji 
członków zkzs, 

− pielęgniarki epidemiologicznej posiadającej wymagane kwalifikacje do 
pełnienia funkcji w zespole (do 31.12.2017 r.). 

Do dnia zakończenia kontroli decyzji nie wykonano. 

2) 2017 r. w zakresie warunków higieniczno-sanitarnych, jakie powinien spełniać 
personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których udzielane są 
świadczenia zdrowotne w celu zapobiegania powstawania chorób, w tym chorób 
zakaźnych nie wykazała nieprawidłowości, 

3) 2017 r. w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących utrzymania 
należytego stanu sanitarno-higienicznego w obiekcie użyteczności publicznej – 
szpitalu wykazała, że: 

− w magazynie bielizny brudnej miejscami zniszczone były powłoki malarskie 
oraz uszkodzona była ściana przy ościeżnicy i tynk,  

− w depozycie odzieży pacjentów stwierdzono zniszczoną podłogę,  

− nie było właściwych, zabezpieczających przed wtórnym zanieczyszczeniem, 
trwale oznakowanych wózków do transportu bielizny czystej,  

− nie zapewniono pomieszczenia do właściwego mycia i dezynfekcji 
wewnątrzzakładowych wózków transportu,  

− w pomieszczeniu sanitarnym dla pracowników prosektorium szpitalnego 
było w złym stanie sanitarno-technicznym. 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wszczęto postępowanie 
administracyjne z urzędu, wydając decyzję nakazującą45:  

− zapewnienie pomieszczenia do mycia i dezynfekcji wewnątrzzakładowych 
wózków transportu (do 31.12.2018 r.), 

− doprowadzenie do właściwego stanu sanitarno-technicznego 
pomieszczenia prosektorium przeznaczonego dla pracowników oraz 
zapewnienie właściwych wózków do transportu bielizny czystej  
(do 31.12.2017 r.). 

Szpital poinformował WPIS o zrealizowaniu pozostałych dwóch zaleceń.  

(dowód: akta kontroli str. 491-500, 515) 

3.2. W badanym okresie w Szpitalu stwierdzono dwa ogniska epidemiczne, tj. w: 
1) 2016 r. na Oddziale Noworodkowym46, którym objętych zostało pięć 

noworodków. Podjęto działania w celu wygaszenia ogniska polegające m.in. na 

                                                      
43 Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie kontroli 
warunków higieniczno-sanitarnych, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których 
udzielane są świadczenia zdrowotne w celu zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych, przestrzegania 
przepisów higieniczno-zdrowotnych w obiekcie użyteczności publicznej oraz w zakresie kontroli jakości ciepłej wody użytkowej 
pod kątem obecności bakterii z rodzaju Legionella. 
44 Decyzja nr E-Z.9020.1.3.2016 z dnia 8.03.2016 r. oraz decyzja zmieniająca na wniosek strony z dnia 24.01.2017 r.  
45 Decyzja nr HK.9020.1.24.2017 z dnia 16.05.2017 r.   
46 Klebsiella pneumoniae 
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izolacji noworodków, wzmożeniu reżimu sanitarnego oraz podjęcie działań 
edukacyjnych personelu, matek oraz osób odwiedzających w zakresie 
dezynfekcji. Nie wystąpiły zgony w ognisku. 

2) 2017 r. na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej47, którym objętych zostało 
trzech pacjentów. Podjęto działania mające na celu wygaszenie ogniska, 
polegające m.in. na kohortacji pacjentów na jednej sali, edukacji i wydzielenie 
personelu, wzmożeniu reżimu sanitarnego i ograniczeniu odwiedzin. Dwóch 
spośród trzech pacjentów objętych ogniskiem zmarło48. 

Każde z powyższych ognisk zostało zgłoszone WPIS. 
(dowód: akta kontroli str. 501-512) 

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

1) Raporty wstępne49 o podejrzeniu lub wystąpieniu ogniska epidemicznego 
sporządzone zostały niezgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do 
rozporządzenia o czynnikach alarmowych (§ 5 ust. 1 pkt 1), 

2) Raporty końcowe50 o wygaszeniu ogniska epidemicznego sporządzone zostały 
niezgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia  
o czynnikach alarmowych (§ 5 ust. 1 pkt 2).  

Za sporządzanie ww. raportów odpowiadała pielęgniarka epidemiologiczna, która 
wyjaśniła, że nie wiedziała, że obowiązują nowe wzory formularzy raportów ognisk 
epidemicznych. Dodała, że zawsze wysyłała raporty w takiej formie, a w WPIS nikt 
nie zwrócił jej uwagi, że są one niezgodne z obowiązującymi wzorami.  

(dowód: akta kontroli str. 85-90, 501, 503-505, 507, 509-510, 513) 

3.3. W badanym okresie nie wystąpiły przypadki potwierdzonego epidemicznego 
wzrostu liczby zakażeń szpitalnych, skutkujących wydaniem przez WIS decyzji 
nakazujących czasowe zamknięcie oddziału szpitalnego.  

(dowód: akta kontroli str. 514) 

Szpital, każdorazowo po przeprowadzonej kontroli, informował WPIS  
o zrealizowaniu bądź braku możliwości wykonania zaleceń i wniosków 
pokontrolnych. Przekazywał również raporty o podejrzeniu wystąpienia i wygaszeniu 
ogniska epidemicznego. Raporty te nie były jednak sporządzone zgodnie ze wzorem 
określonym w rozporządzeniu o czynnikach alarmowych. 

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

4.1. Szpital nie gromadził ani nie przetwarzał danych dotyczących pacjentów  
z zakażeniem, w zakresie m.in. hospitalizacji (liczba osobodni), uśrednionego czasu 
hospitalizacji, wydłużenia pobytu i szacunkowych kosztów związanych  
z przedłużeniem pobytu pacjenta w oddziale.   

Jak podała Dyrektor Szpitala, SPZOZ nie posiada akredytacji, więc nie ma 
obowiązku gromadzenia takich danych. Podała również, że w Szpitalu na bieżąco 
prowadzono działania zmierzające do zmniejszania kosztów leczenia zakażeń 
szpitalnych poprzez m.in. stosowanej przez Szpital polityki antybiotykowej, 

                                                      
47 Klebsiella pneumoniae ESBL. Szczepy wysłano do Krajowego Ośrodka Referencyjnego Ds. Lekowrażliwości 
Drobnoustrojów w kierunku potwierdzenia wytwarzania karbapenemazy (bakteryjne enzymy hydrolizujące wiązanie β-
laktamowe w cząsteczce karbapenemów (rodzaj antybiotyków β-laktamowych) – identyfikacji nie potwierdzono. 
48 Przyczyną zgonu był: 1) ostry zawał pełnościenny ściany przedniej, uogólniona miażdżyca i odma opłucnowa, 2) 
nieokreślona przewlekła zaporowa choroba płuc w okresie zaostrzenia, niewydolność oddechowa wraz z niewydolnością 
serca. 
49 Z dnia 15.09.2016 r. i z 5.05.2017 r.  
50 Z dnia 26.10.2016 r. i z 7.06.2017 r. 
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polegającej na obowiązku stosowania przez lekarzy leków z receptariusza. Są to 
leki o niskich cenach, zaś droższe wydawane są jedynie za zgodą Dyrekcji i na 
podstawie antybiogramu posiewu.  

Przychody uzyskane z tytułu wykonania przez Szpital świadczeń opieki zdrowotnej 
w ramach podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia (dalej: „NFZ”) umów 
wyniosły 41.700,3 tys. zł w 2015 r., 41.669,1 tys. zł w 2016 r. i 20.545,2 tys. zł  
w I półroczu 2017 r. 

Koszty ogółem Szpitala w badanym okresie wyniosły odpowiednio 47.592,3 tys. zł, 
50.294,1 tys. zł i 25.795,9 tys. zł. Koszty funkcjonowania systemu zwalczania 
zakażeń w oddziałach szpitalnych wyniosły odpowiednio 5.493,2 tys. zł,  
5.534,8 tys. zł i 2.656,3 tys. zł, w tym koszty: 

− zużycia sprzętu jednorazowego użytku odpowiednio: 1.894,5 tys. zł,  
1.920,4 tys. zł i 898,3 tys. zł, 

− koszty utrzymania czystości i dezynfekcji powierzchni szpitalnych wyniosły  
1.360,0 tys. zł, 1.441,5 tys. zł i 771,6 tys. zł, 

− koszty związane z procesem sterylizacji i dekontaminacji - 967,3 tys. zł,  
8.824,5 tys. zł i 382,9 tys. zł, 

− koszty zatrudnienia członków zkzs (pielęgniarki epidemiologiczne i mikrobiolog) 
wyniosły 111,2 tys. zł, 118,5 tys. zł i 58,5 tys. zł.  

Udział kosztów związanych z ww. systemem w kosztach Szpitala ogółem wyniósł 
11,0% w 2016 r. i był niższy o 0,5 p.p. od udziału tych kosztów w 2015 r. (11,5%). 
Natomiast w I półroczu 2017 r. wskaźnik ten wyniósł 10,3% i był niższy o 0,2 p.p. od 
wskaźnika w analogicznym okresie 2016 r.  

Natomiast udział ww. kosztów w przychodach osiągniętych z tytułu wykonania 
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wyniósł 
odpowiednio w 2016 r. 13,3% i był o 0,1 p.p. wyższy od wskaźnika określonego dla 
2015 r. (13,2%), zaś za I półrocze 2017 r. wyniósł 12,9% i był wyższy o 0,1 p.p. od 
wskaźnika w analogicznym okresie 2016 r. (12,8%).  

 (dowód: akta kontroli str. 516-524) 

4.2. W strukturach Szpitala funkcjonowało medyczne laboratorium diagnostyczne,  
w tym laboratorium mikrobiologiczne. Koszty związane z wykonaniem badań 
mikrobiologicznych w badanym okresie wyniosły 381,4 tys. zł w 2015 r., 798,5 tys. zł  
w 2016 r. i 164,2 tys. zł w I półroczu 2017 r., zaś udział kosztów wykonania tych badań 
w kosztach zrealizowanych świadczeń opieki zdrowotnej wyniósł odpowiednio 0,9%, 
1,9% i 0,8%.  

(dowód: akta kontroli str. 111-112, 522-523) 

4.3. W Szpitalu nie prowadzono analizy kosztów leczenia osób zakażonych  
i kosztów funkcjonowania systemu zakażeń szpitalnych. 
Z wyjaśnień Dyrektora Szpitala wynikało, że badania przychodów i kosztów 
wykonywano wyłącznie dla wyodrębnionych komórek organizacyjnych  
(np. Oddziałów, Administracji itp.). Nie jest prowadzona analiza kosztów 
składających się wyłącznie na  system zakażeń szpitalnych. 

(dowód: akta kontroli str. 519-521) 

4.4. W badanym okresie nie toczyły się przeciw Szpitalowi postępowania sądowe  
z tytułu zakażeń szpitalnych.  

(dowód: akta kontroli str. 525) 

W Szpitalu podejmowano działania zmierzające do zmniejszania kosztów leczenia 
zakażeń szpitalnych poprzez m.in. stosowanie niedrogich leków wynikających  
z receptariusza, zaś koszty poniesione na profilaktykę przeciwzakażeniową  
w 2016 r. były tożsame z kosztami za 2015 r.  
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IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi 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 Kontroli51, wnosi o: 

1. Dokumentowanie prowadzonych przez zkzs konsultacji osób podejrzanych lub  
u których rozpoznano zakażenie lub chorobę zakaźną. 

2. Dokonywanie oceny ryzyka wystąpienia zakażenia u wszystkich pacjentów 
przyjętych na hospitalizację oraz prawidłowe jej dokumentowanie. 

3. Sporządzanie wstępnych raportów o podejrzeniu lub wystąpieniu ogniska 
epidemicznego oraz raportów końcowych o wygaszeniu ogniska epidemicznego 
zgodnie z obowiązującymi wzorami. 

4. Zatwierdzanie przez przewodniczącego zkzs raportów z przeprowadzanych 
kontroli wewnętrznych. 

5. Terminowe zgłaszanie PPIS podejrzenia lub rozpoznania zakażenia chorobami 
zakaźnymi.  

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Olsztynie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i 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 16 listopada 2017 r. 
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51 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 
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