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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 

Kontroler Krzysztof Śleszyński, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/103/2017 z dnia 5 września 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie, ul. Niepodległości 44, 10-045 Olsztyn (dalej: 
„Szpital” lub „MSzZ”) 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Joanna Szymankiewicz-Czużdaniuk, Dyrektor Szpitala (dalej: „Dyrektor Szpitala” lub 
„Dyrektor MSzZ”) 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

W okresie objętym kontrolą2 Szpital posiadał system nadzoru nad zakażeniami 
szpitalnymi, obejmujący m.in. zbiór właściwych do jego realizacji procedur.  
Działał w nim m.in. Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych (dalej: „ZKZS” lub 
„Zespół”), Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych (dalej: „KKZS” lub „Komitet”) oraz 
Komitet Terapeutyczny. Zadania pięcioosobowego ZKZS realizowali m.in., 
zatrudnieni na pełnych etatach, trzej pracownicy Działu Epidemiologii i Higieny 
Szpitalnej (dalej: „Dział Epidemiologii”), posiadający w zakresach czynności 
przypisane również zadania Zespołu. Szpital planował i prowadził działania  
w zakresie zapobiegania i zwalczania takich zakażeń, m.in. poprzez kontrole stanu 
sanitarnego sprzętu medycznego i pomieszczeń szpitalnych, kontrole wewnętrznej 
ordynacji antybiotykowej oraz szkolenia personelu w zakresie profilaktyki  
i zwalczania zakażeń szpitalnych. W Szpitalu wdrożono ponadto receptariusz 
szpitalny zawierający wskazania dla antybiotykoterapii. Prowadził też rejestr 
zakażeń szpitalnych oraz posiadał izolatkę do hospitalizacji pacjentów 
wymagających szczególnych warunków. MSzZ terminowo informował Warmińsko-
Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (dalej:  
„W-MPWIS”) o stanie realizacji wniosków pokontrolnych, a także przekazywał 
raporty o podejrzeniu wystąpienia ogniska epidemicznego i raporty końcowe z jego 
wygaszenia.  

Stwierdzono również nieprawidłowości, polegające m.in. na: 
− niezapewnieniu w składzie ZKZS lekarza, jako przewodniczącego, z wymaganą 

specjalizacją, a w I połowie 2016 r. – drugiej pielęgniarki epidemiologicznej, 
− niezawarciu  w umowach cywilnoprawnych z przewodniczącym ZKZS i KKZS 

obowiązku pełnienia tych funkcji, 
− nieujmowaniu w raportach z kontroli wewnętrznych ZKZS niektórych 

wymaganych informacji, a także niedokumentowaniu przekazania tych raportów 
Dyrektorowi Szpitala oraz ich zatwierdzania przez przewodniczącego Zespołu, 

                                                      
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). 
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− nieprzeprowadzaniu przez ZKZS kontroli wewnętrznych z wymaganą 
częstotliwością i zakresie, 

− nierzetelnym wypełnianiu kart rejestracji zakażenia szpitalnego, 
− niedokonywaniu oceny ryzyka wystąpienia zakażenia u pacjentów 

przyjmowanych na hospitalizację. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Organizacja nadzoru nad zakażeniami w podmiocie leczniczym 

1.1. Szpital, będący samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, wpisany 
został przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą 26 lutego 1998 r. Od 13 czerwca 2002 r. 
posiada akredytację3 Ministra Zdrowia, potwierdzającą spełnianie standardów 
akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz jego 
funkcjonowania. 

(dowód: akta kontroli str. 4-11) 

1.2. Dyrektor Szpitala, zarządzeniem z 27 czerwca 2011 r., powołała na podstawie 
art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi4 (dalej: „ustawa o zwalczaniu zakażeń”), ZKZS 
oraz KKZS. Zarządzenie to określało m.in. ich zadania oraz, że przewodniczący 
Zespołu podlega bezpośrednio Dyrektorowi MSzZ. 

 (dowód: akta kontroli str. 12-16 i 69-73) 

NIK zwraca uwagę, że w zarządzeniu w sprawie powołania Komitetu i Zespołu nie  
wskazano z imienia i nazwiska ich członków, podając stanowiska pracy tych osób, 
co utrudniało ich identyfikację. Wskazano w nim bowiem m.in. jako 
przewodniczącego ZKZS lekarza, będącego faktycznie jedną z wielu osób 
zatrudnionych na tym stanowisku, czy też młodszego asystenta w Dziale 
Epidemiologii z Centralną Sterylizacją, podczas gdy w dziale tym nie była wówczas 
zatrudniona osoba na takim stanowisku. Dyrektor Szpitala wyjaśniła, że wynikało to 
z tego, iż każda zmiana na danym stanowisku pracy, wymagałaby zmiany  
ww. zarządzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 12-20) 

W dniu 9 października 2017 r. (tj. w toku kontroli NIK) Dyrektor Szpitala wydała 
zarządzenie ws. powołania Komitetu i Zespołu, w którym wskazała z imienia, 
nazwiska i stanowiska ich członków. 

(dowód: akta kontroli str. 21-24) 

1.3. W Szpitalu funkcjonował Dział Epidemiologii, któremu przypisano realizację 
m.in. zadań Zespołu. Dyrektor MSzZ wyjaśniła, że do jego zadań należy zakres 
czynności znacznie większy niż określono to dla ZKZS. Podała też, że do każdego 
działu przypisane są zadania zgodnie z jego kompetencjami. 

(dowód: akta kontroli str. 12-16, 25-44 i 65-68) 

Dział Epidemiologii, zatrudniający m.in. trzech członków pięcioosobowego ZKZS  
i wykonujący zadania Zespołu5, podlegał bezpośrednio zastępcy dyrektora  
ds. administracyjno-eksploatacyjnych6. Do obowiązków tego zastępcy dyrektora 
należało m.in. kontrolowanie stanu sanitarno-higienicznego, epidemiologicznego 
Szpitala. Do obowiązków Kierownika Działu Epidemiologii należało natomiast m.in. 

                                                      
3 Akredytacja, o której mowa w art. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 2135). 
4 Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, ze zm. 
5 W zakresach czynności tych trzech osób ujęto m.in. realizację zadań Zespołu. 
6 Posiadał on wykształcenie wyższe w zakresie nauk prawnych. 

Opis stanu 
faktycznego 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Opis stanu 
faktycznego 



 

4 

sprawowanie nadzoru epidemiologicznego nad Szpitalem i Centralną Sterylizatornią 
oraz szpitalna polityka antybiotykowa. 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy do dyrektora szpitala należy m.in. nadzór 
nad działalnością ZKZS (w tym również nad jego członkami). Dyrektor MSzZ 
wyjaśniła m.in., że zgodnie z systemem zarządzania w Szpitalu utworzono funkcje 
zastępców i przypisano im odpowiednie zadania, którzy bezpośrednio sprawozdają 
jej o sytuacji w podległych im komórkach. 

(dowód: akta kontroli str. 30-44 i 46-68) 

1.4. Wymieniony w zarządzeniu Dyrektora Szpitala pięcioosobowy skład ZKZS był 
zgodny z określonym w art. 15 ust. 1 pkt 1-3  ustawy o zwalczaniu zakażeń. 
Stanowili go bowiem: lekarz (jako przewodniczący Zespołu), kierownik Działu 
Epidemiologii, mikrobiolog szpitalny oraz dwie pielęgniarki epidemiologiczne7.  
Jedna z pielęgniarek była zatrudniona na stanowisku kierownika Centralnej 
Sterylizatorni (wchodzącej w skład ww. działu), zaś druga – specjalisty do spraw 
epidemiologii i higieny w tym dziale. Obie pielęgniarki podlegały bezpośrednio 
kierownikowi Działu Epidemiologii.  

 (dowód: akta kontroli str. 12-17, 45 i 78-80) 

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

1. W latach 2016-2017 (do 8 października) nie dokonano aktualizacji zarządzenia 
Dyrektora w sprawie powołaniu Zespołu i Komitetu, w części dotyczącej stanowiska 
jednego z członków Zespołu, tj. jednej z pielęgniarek epidemiologicznych. Osoba ta 
od 10 maja do 8 sierpnia 2016 r. zatrudniona była na stanowisku asystenta,  
a od 9 sierpnia 2016 r. – specjalisty ds. higieny i epidemiologii. W zarządzeniu tym 
wskazano natomiast, że osoba wchodząca w skład Zespołu zatrudniona jest na 
stanowisku młodszego asystenta w Dziale Epidemiologii. 

2. W badanym okresie w regulaminie organizacyjnym Szpitala nie wyszczególniono 
specjalisty ds. epidemiologii i higieny, tj. stanowiska o którym mowa  
w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie kwalifikacji 
członków ZKZS8, mimo że osoba zatrudniona na takim stanowisku była członkiem 
Zespołu. 

Dyrektor Szpitala obie ww. nieprawidłowości wyjaśniła planowaną reorganizacją 
działu, planem naprawczym Szpitala oraz koniecznością uchwalenia zmian przez 
Radę Społeczną Szpitala. Podała również, że aktualizacja tych dokumentów jest  
w trakcie realizacji.  

 (dowód: akta kontroli str. 12-17, 25-44, 55-60 i 69-77) 

3. W 2016 r. (do 9 maja) w składzie ZKZS nie zapewniono wymaganej art. 15 ust. 1 
pkt 2 ustawy o zwalczaniu zakażeń liczby pielęgniarek epidemiologicznych, tj. po 
jednej na 200 łóżek szpitalnych. Druga pielęgniarka epidemiologiczna została 
wyznaczona do uczestniczenia w pracach ZKZS dopiero 10 maja 2016 r. (z dniem 
zatrudnienia jej na stanowisku asystenta w Dziale Epidemiologii), podczas gdy 
według stanu na 31 grudnia 2015 r. w Szpitalu było 313 łóżek szpitalnych.  

Dyrektor Szpitala wyjaśniła, że wynikało to z deficytu na rynku pracy pielęgniarek  
z wymaganą specjalizacją. Po odejściu z pracy pielęgniarki epidemiologicznej9  
natychmiast rozpoczęły się poszukiwania nowego pracownika (ogłoszenie o pracę  

                                                      
7 Tj. po jednej pielęgniarce epidemiologicznej na każde 200 łóżek szpitalnych (na 30 czerwca 2017 r. liczba łóżek szpitalnych 
w MSzZ wynosiła 308). 
8 Dz. U. z 2014 r. poz. 746 (dalej: „rozporządzenie ws. kwalifikacji członków ZKZS”). 
9 Zatrudniona była ona w Szpitalu do 31 lipca 2015 r. 
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z lipca 2015 r.). Po długotrwałych próbach poszukiwań udało się podpisać umowę  
z nowym pracownikiem dopiero 10 maja 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 17, 69-73 i 78-87) 

Na niezapewnienie udziału w ZKZS wymaganej liczby pielęgniarek 
epidemiologicznych zwrócił również uwagę W-MPWIS podczas kontroli 
przeprowadzonej w Szpitalu w kwietniu 2016 r.10 

(dowód: akta kontroli str. 641-645 i 669-674) 

W dniu 9 października 2017 r. (tj. w czasie kontroli NIK) Dyrektor Szpitala wydała 
zarządzenie w sprawie powołania Zespołu i Komitetu, uwzględniające m.in. aktualne 
stanowisko pielęgniarki epidemiologicznej. 

(dowód: akta kontroli str. 21-24) 

1.5. W latach 2016-2017 (do czasu kontroli NIK) osoby wchodzące w skład ZKZS 
zatrudnione były w Szpitalu na podstawie: 

• umowy o pracę (na pełen etat) - dwie pielęgniarki epidemiologiczne oraz 
Kierownik Dział Epidemiologii;  

• umów cywilnoprawnych, tj.: 
− mikrobiolog umowa na wykonywanie świadczeń medycznych w zakresie 

specjalistycznych konsultacji mikrobiologicznych11, określająca szczegółowy 
zakres zadań, w tym m.in. obowiązek uczestniczenia w pracach ZKZS 
(umowa ta zobowiązywała do wykonywania świadczeń m.in. w siedzibie 
Szpitala w liczbie 720 konsultacji w okresie trzech lat), 

− lekarz – dwie umowy na świadczenia zdrowotne, tj. z 1 stycznia 2014 r. na 
okres do 31 grudnia 2016 r. w zakresie chirurgii ogólnej12 oraz z 31 grudnia 
2014 r. na okres do 31 grudnia 2017 r.  w pracowni endoskopowej13. 

(dowód: akta kontroli str. 17 i 88-115) 

W żadnej z ww. umów cywilnoprawnych, zawartych z lekarzem, będącym 
przewodniczącym ZKZS i KKZS, nie określono obowiązków związanych  
z pełnieniem tych funkcji. Dyrektor Szpitala wyjaśniła, że obowiązki 
przewodniczącego Zespołu zostały opisane w zarządzeniu z 27 czerwca 2011 r.  
Do końca 2013 r. otrzymywał on wynagrodzenie za pracę w Komisji (na podstawie 
umowy cywilnoprawnej). W umowie z 2014 r. zwiększono ogólne wynagrodzenie 
tego lekarza, ustalając ustnie, iż w tej kwocie zostało zawarte również 
wynagrodzenie za pracę w Zespole i Komitetu. 

Należy odnotować, że jeszcze w trakcie kontroli NIK, Szpital zawarł z ww. lekarzem 
aneks do umowy z 31 grudnia 2014 r., w którym powierzono mu pełnienie funkcji 
przewodniczącego Zespołu i Komitetu. 

(dowód: akta kontroli str. 12-17 i 88-103) 

1.6. Obie pielęgniarki epidemiologiczne oraz mikrobiolog14 posiadali kwalifikacje 
wymagane § 3 i § 4 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji członków ZKZS. 
Kierownik Działu Epidemiologii posiadał wykształcenie wyższe w zakresie 
weterynarii oraz tytuł specjalisty w dziedzinie mikrobiologii medycznej. 

(dowód: akta kontroli str. 17) 

Powołany zarządzeniem Dyrektora Szpitala z 27 czerwca 2011 r. lekarz do pełnienia 
funkcji przewodniczącego ZKZS posiadał specjalizację w zakresie chirurgii ogólnej,  

                                                      
10 Opisano w punkcie 3.1 wystąpienia pokontrolnego. 
11 Umowy zawarte na okres trzech lat w dniu 28 lutego 2014 r. i 2017 r. 
12 Lekarz w Klinice chirurgii ogólnej i małoinwazyjnej  – wymiar czasu pracy: nie mniej niż 1008 godzin rocznie.  
13 Koordynator Pracowni endoskopowej Szpitala – wymiar czasu pracy: nie mniej niż 2016 godzin rocznie. 
14 Umowa zawarta przez Szpital z mikrobiologiem wymagała wykonywania świadczeń przez osobę posiadającą specjalizację  
z mikrobiologii medycznej oraz doświadczenie w tym zakresie. 
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a w grudniu 2016 r. ukończył kurs specjalistyczny w zakresie epidemiologii szpitalnej 
dla lekarzy przewodniczących zespołów kontroli zakażeń szpitalnych15. 

 (dowód: akta kontroli str. 12-17, 92 i 104) 

Od dnia 1 stycznia 2016 r. lekarz, powołany na przewodniczącego ZKZS, nie 
spełnia wymogów, aby sprawować tę funkcję. Nie posiada on bowiem jednej ze 
specjalizacji16 określonej w § 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji członków 
ZKZS. 

(dowód: akta kontroli str. 17) 

Dyrektor Szpitala wyjaśniła, że „Szpital przyjął, iż zgodnie z wykładnią logiczną 
przepisów rozporządzenia w sprawie kwalifikacji członków ZKZS, § 2 należy 
interpretować w ten sposób, że wymóg posiadania tytułu „specjalisty” dotyczy 
lekarza niezależnie od konkretnej dziedziny. Natomiast drugi człon zdania po słowie 
„lub” wskazuje, że specjalizacja I stopnia winna być z dziedzin wymienionych  
w § 2 pkt 1 lit. a-e. Zdaniem Szpitala lekarz posiadał odpowiednią specjalizację  
i tym samym spełniał warunki przewodniczącego ZKZS.” Podała również, że lekarz 
ten z dużym zaangażowaniem pełni funkcję przewodniczącego Zespołu od 2002 r. 
Jest osobą doświadczoną i posiadającą ogromną wiedzę w tym zakresie. W Szpitalu 
nie ma lekarza z odpowiednią specjalizacją lub z wymaganym kursem (na rynku 
pracy jest deficyt lekarzy spełniających te wymogi). W ocenie Szpitala jest to jedyna 
osoba mogąca pełnić to stanowisko. 

(dowód: akta kontroli str. 69-73 i 116-117) 

Zdaniem NIK, z art. 67 ustawy o zwalczaniu zakażeń wynika, że jedynie  
do 31 grudnia 2015 r. przewodniczącym Zespołu mógł być lekarz posiadający 
specjalizację inną, niż określona w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 15 
ust. 5 ustawy o zwalczaniu zakażeń oraz ukończył kurs specjalistyczny z zakresu 
epidemiologii i kontroli zakażeń szpitalnych. 

Na niezapewnienie udziału w ZKZS lekarza posiadającego wymagane kwalifikacje 
zwrócił również uwagę W-MPWIS podczas kontroli przeprowadzonej  
w kwietniu 2016 r.17 

(dowód: akta kontroli str. 641-645 i 669-674) 

1.7. Zakresy obowiązków pielęgniarek epidemiologicznych obejmowały zadania 
określone w „ramowym zakresie czynności”, opracowanym w 1996 r. przez Zespół 
ds. Zakażeń Szpitalnych przy Biurze Naczelnej Pielęgniarki Kraju, tj. m.in.: 
− opracowywanie i wdrażanie standardów postępowania higienicznego, 

aseptycznego i antyseptycznego zgodnego z wymogami sanitarnymi, 
− nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowego zgłaszania zakażeń szpitalnych do 

prowadzonego rejestru oraz przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych, 
− organizowanie szkoleń dla pracowników Szpitala w zakresie problematyki 

zakażeń szpitalnych, 
− prowadzenie dokumentacji związanej z kontrolą zakażeń szpitalnych, 
− współpraca z komórkami organizacyjnymi Szpitala odpowiedzialnymi  

za ochronę zdrowia personelu, 
− monitorowanie przestrzegania standardów organizacyjnych mających na celu 

zmniejszenie ryzyka powstania zakażeń szpitalnych, w tym wprowadzanych 
koniecznych ograniczeń w ramach tzw. „reżimu sanitarnego”. 

(dowód: akta kontroli str. 50-60) 

                                                      
15 Kurs obejmował 102 godziny dydaktyczne. 
16 Tj. jednej z następujących dziedzin medycyny: epidemiologia lub higiena i epidemiologia, mikrobiologia lub mikrobiologia 
lekarska, choroby zakaźne, organizacja ochrony zdrowia lub zdrowie publiczne.   
17 Opisano w punkcie 3.1 wystąpienia pokontrolnego. 
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1.8. Zakres uprawnień pielęgniarki epidemiologicznej do: przeprowadzania 
dochodzenia epidemiologicznego i wydawania zaleceń na podstawie instrukcji 
obowiązujących w Szpitalu, wyrażania oceny dotyczącej aktualnego stanu 
sanitarno-epidemiologicznego (przekazywanej Dyrektorowi Szpitala i jego 
pracownikom), weryfikacji kart zakażeń, przeglądu dokumentacji medycznej, 
wizytacji oddziałów oraz zwoływania spotkań ZKZS, określony został w zarządzeniu 
Dyrektora Szpitala w sprawie powołania Zespołu i Komitetu Kontroli Zakażeń.   

 (dowód: akta kontroli str. 12-16) 

1.9. W skład Komitetu wchodzili pracownicy Szpitala, o których mowa w art. 15  
ust. 3 ustawy o zwalczaniu zakażeń, tj. m.in. członkowie oraz przewodniczący 
Zespołu (będący również przewodniczącym Komitetu), lekarz medycyny pracy, 
przełożona pielęgniarek i położnych oraz wyznaczeni przez Dyrektora MSzZ 
kierownicy komórek organizacyjnych Szpitala. Przedstawicielem Dyrektora  
w Komitecie był Naczelny Lekarz Szpitala, sprawujący nadzór nad KKZS z jego 
ramienia. 

(dowód: akta kontroli str. 12-16, 18, 69-73 i 118-119) 

1.10. W Szpitalu zapewniono, zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 3c ustawy o zwalczaniu 
zakażeń, możliwość wykonywania badań laboratoryjnych w ciągu całej doby. 
Prowadził bowiem laboratorium analityczne, świadczące całodobowo usługi  
w zakresie diagnostyki laboratoryjnej. Badania mikrobiologiczne wykonywane były 
natomiast przez laboratorium zewnętrzne na podstawie umowy określającej m.in., 
że będzie ono czynne siedem dni w tygodniu, a w przypadku badań pilnych również 
poza godzinami pracy. 

(dowód: akta kontroli str. 120-130) 

1.11. Na koniec 2015 r., 2016 r. i I półrocza 2017 r. liczba personelu medycznego 
Szpitala narażonego na działanie biologicznych czynników chorobotwórczych 
wynosiła odpowiednio: 564, 583 i 598. 

(dowód: akta kontroli str. 131) 

W sprawie zapewnienia w latach 2016-2017 (I półrocze) personelowi medycznemu 
szczepień przeciwko grypie Dyrektor MSzZ wyjaśniła, że ze względu na trudne 
warunki finansowe Szpitala, brak zainteresowania personelu tymi szczepieniami 
(brak wniosków) oraz brak finansowania z budżetu państwa nie zostały one ujęte  
w planie finansowym. Natomiast w przypadku szczepień przeciwko wirusowemu 
zapaleniu wątroby typu B (dalej: „WZW typu B”) wyjaśniła, że Szpital zapewnia je 
swoim pracownikom w sytuacjach tego wymagających, np. przy zakłuciu personelu 
z niskim mianem przeciwciał, wskazującym na konieczność doszczepienia, igłą 
pochodzącą od pacjenta podejrzanego lub chorującego na WZW typu B.  
Na szczęście takiej sytuacji nie odnotowano. Obecnie wszyscy nowi pracownicy są 
zaszczepieni już podczas odbywania praktyk, czy kursów specjalistycznych i nie 
było takiej potrzeby. Wyjaśniła również, że żaden z pracowników Szpitala nie 
deklarował, że nie posiada ww. szczepień ochronnych. Podała ponadto, że Szpital 
nie ogłaszał, skierowanych do jego pracowników, komunikatów o terminach 
szczepień przeciw WZW typu B. 

 (dowód: akta kontroli str. 65-68 i 131-152) 

NIK zwraca uwagę, że Szpital nie gromadził w latach 2016-2017 (do czasu kontroli 
NIK) informacji o poziomie wyszczepienia jego pracowników (w tym personelu 
medycznego narażonego na działanie biologicznych czynników chorobotwórczych) 
przeciw WZW typu B oraz grypie, pomimo że przewidziano to w standardach 
akredytacyjnych „Kontroli zakażeń”, obwieszczonych przez Ministra Zdrowia  
18 stycznia 2010 r.18 (dalej: „standardy akredytacyjne”). Dyrektor Szpitala wyjaśniła, 

                                                      
18 Dz. Urz. MZ z 2010 r. Nr 2, poz. 24. 
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że standardy akredytacyjne nie są obligatoryjne i niektóre ich założenia sprzed wielu 
lat nie mają przełożenia i zastosowania w obecnych czasach. Obecnie wszyscy 
nowi pracownicy są zaszczepieni już podczas odbywania praktyk studenckich, 
zawodowych czy kursów specjalistycznych.  

 (dowód: akta kontroli str. 65-68, 131-132 i 144-152) 

W Szpitalu w latach 2016-2017 (do czasu  kontroli NIK) nie weryfikowano jednakże, 
czy wszyscy pracownicy personelu medycznego, w tym nowo przyjmowani, 
posiadają obowiązkowe szczepienia ochronne przeciw WZW typu B19. 

Lekarz Medycyny Pracy w Szpitalu wyjaśnił, że nie zajmował się weryfikacją, czy 
zatrudniany pracownik personelu medycznego posiada szczepienia ochronne, 
ponieważ nie należało to do jego obowiązków. Podał również, że wydanie 
orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy nie 
wymagało od niego posiadania informacji o przebytych szczepieniach. Jeśli 
pracownik personelu medycznego, z własnej inicjatywy, okazał zaświadczenie  
o szczepieniu to odnotowywał ten fakt w jego indywidualnej dokumentacji 
medycznej. Od momentu zatrudnienia w Szpitalu (1 grudnia 2016 r.) Szpital nie 
zlecał mu przeprowadzania szczepień ochronnych wśród personelu medycznego. 

Dyrektor Szpitala wyjaśniła, że rejestr osób zaszczepionych przeciw WZW typu B 
nie jest prowadzony od 2004 r., gdyż po wprowadzeniu przez Ministra Zdrowia 
obowiązkowych takich szczepień m.in. dla uczniów szkół medycznych, studentów 
wyższych uczelni medycznych oraz osób wykonujących zawód medyczny,  uznano, 
że zatrudniający się pracownik już je posiada. Spowodowało to również 
zaprzestanie dokumentowania potwierdzenia posiadania ich przez pracownika.  

(dowód: akta kontroli str. 65-68 i 133-152) 

W aktach osobowych pięciu wybranych losowo pracowników personelu 
medycznego, zatrudnionych w 2017 r., nie odnotowano informacji o posiadaniu 
przez nich szczepień przeciw grypie i WZW typu B (w aktach załączono orzeczenie 
lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania 
pracy). 

(dowód: akta kontroli str. 154) 

W trakcie kontroli NIK20 Dyrektor Szpitala zobowiązała lekarza medycyny pracy do 
uzyskiwania, przy badaniu lekarskim, od pracowników medycznych oraz 
pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych z ryzykiem zakażenia 
WZW typu B potwierdzenia przebycia szczepienia przeciw ww. chorobie. 
Pielęgniarka medycyny pracy zobowiązana została natomiast do prowadzenia 
rejestru zaszczepionych pracowników oraz sporządzania półrocznych sprawozdań 
dla Kierownika Działu Epidemiologii. Zobowiązała również Dział Kadr do 
informowania nowo zatrudnianych pracowników o konieczności dostarczania kopii 
zaświadczeń szczepień do gabinetu badań profilaktycznych. 

(dowód: akta kontroli str. 153) 

Zawarta przez Szpital umowa z firmą zewnętrzną, m.in. na usługi kompleksowego 
sprzątania oraz transport wewnętrzny (dalej: „umowa z firmą sprzątającą”), 
zobowiązywała ją do przedkładania w Dziale Epidemiologii wykazu pracowników 
wraz z datą przyjęcia szczepień WZW typu B. Według przedłożonego w Szpitalu  
5 czerwca 2017 r. wykazu 132 pracowników, 125 z nich (95%) zostało 
zaszczepionych. Pozostałych siedem osób pracowało na stanowiskach nie 

                                                      
19 Zgodnie z § 3 pkt 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień 
ochronnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 849, ze zm.) szczepienia te są obowiązkowe m.in. dla osób wykonujących zawód medyczny 
narażonych na zakażenie, które nie były szczepione przeciw WZW typu B. 
20 W dniu 11 października 2017 r. 
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mających kontaktu z materiałem biologicznym pochodzenia ludzkiego (np. przy 
utrzymaniu terenów zewnętrznych Szpitala). 

(dowód: akta kontroli str. 155-176) 

1.12. W Szpitalu, zgodnie z § 9 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 zdrowotnych21, opracowano w 2009 r. 
procedurę postępowania poekspozycyjnego. Pracownicy Szpitala zostali zapoznani 
z nią m.in. na szkoleniach wewnętrznych.  

(dowód: akta kontroli str. 177-185) 

1.13. W latach 2016-2017 (do czasu kontroli NIK) Szpital dokonywał wymaganych  
przeglądów (w tym czyszczenie, dezynfekcja i wymiana filtrów) instalacji i urządzeń 
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nie rzadziej niż co 12 miesięcy, dokumentując 
te czynności protokołami. 

(dowód: akta kontroli str. 186) 

1.14. W latach 2016-2017 (I półrocze) Szpital kontrolowany był przez Wojewódzką 
Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Olsztynie (dalej: „WSS-E”) w zakresie jakości 
ciepłej wody. Spośród 13 badań na obecność bakterii Legionella,   
w sześciu przypadkach WSS-E odnotowała przekroczenie wymogów 
mikrobiologicznych22 od 45 do 6700 jtk23. Dotyczyło to próbek pobranych w punkcie 
pielęgniarskim Oddziału Reumatologicznego, szatni personelu na Oddziale Chirurgii 
Szczękowej oraz w zmywalni termosów i termoportów. W zakresie wykluczenia 
skażeń wody Szpital m.in. występował do dostawcy ciepłej wody o podniesienie jej 
temperatury celem przegrzania instalacji wodociągowej, a także podwyższał dawki 
dwutlenku chloru w wodzie, wykorzystując zakupiony w tym celu w 2014 r. 
generator. 

(dowód: akta kontroli str. 187-189) 

W latach 2016-2017 (do 30 września) Szpital sprawował nadzór nad zakażeniami 
szpitalnymi m.in. przy pomocy ZKZS i KKZS oraz Działu Epidemiologii. Ponadto 
miał dostęp do całodobowych badań mikrobiologicznych i posiadał procedurę 
postępowania w przypadkach ekspozycji zawodowej na krew i inny potencjalnie 
infekcyjny materiał. Terminowo dokonywał okresowych przeglądów instalacji  
i urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Stwierdzono jednakże nie w pełni 
prawidłową organizację nadzoru nad zakażeniami, gdyż w okresie tym nie 
zapewniono w składzie ZKZS lekarza (przewodniczącego) z wymaganą 
specjalizacją, a w I połowie 2016 r. – drugiej pielęgniarki epidemiologicznej. Ponadto  
w umowach cywilnoprawnych zawartych z przewodniczącym ZKZS i KKZS nie 
określono obowiązku pełnienia tych funkcji, a zarządzenie Dyrektora ws. powołania 
ZKZS i regulamin organizacyjny Szpitala nie odzwierciedlały stanu faktycznego  
w zakresie stanowisk pracy. 

2. Zapobieganie i zwalczanie zakażeń szpitalnych 

2.1. Realizacja nadzoru epidemiologicznego przez podmiot leczniczy 

2.1.1.  Zarządzeniem z 27 czerwca 2011 r. (ze zmianami) Dyrektor Szpitala 
powierzył Zespołowi i Komitetowi realizację zadań określonych w art. 15 ust. 2  
i ust. 4 ustawy o zwalczaniu zakażeń. Komitet nie opiniował ww. dokumentu i nie 

                                                      
21 Dz. U. poz. 696. 
22 Określonych w załączniku Nr 1E do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz. U. poz. 1989. 
23 Liczba mikroorganizmów Legionelli w 100 ml wody. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 



 

10 

zgłaszał do niego uwag. Do zakończenia kontroli NIK nie wprowadzano zmian 
dotyczących zadań Zespołu i Komitetu. 

(dowód: akta kontroli str. 12-16, 21-24 i 190) 

2.1.2. Zespół, zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, opracował, aktualizował  
i wdrożył w Szpitalu system zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych. 
Opracowano procedury zapobiegające zakażeniom szpitalnym, w tym m.in. mające 
na celu: zniszczenie drobnoustrojów na skórze, błonach śluzowych i ranach oraz 
dążenie do jałowości pomieszczeń, narzędzi, materiałów opatrunkowych i odzieży. 
Nadzór nad przestrzeganiem ww. procedur Zespół prowadził w ramach kontroli 
wewnętrznych. 

 (dowód: akta kontroli str. 191-220 i 296-297) 

2.1.3. W Szpitalu opracowano instrukcje czyszczenia, mycia, dezynfekcji sprzętu  
i powierzchni, stosowanych środków dezynfekcyjnych oraz bezpiecznego transportu 
odpadów medycznych i zapoznano z nimi osoby pracujące przy tych czynnościach.  

Dobór preparatów stosowanych w procesie mycia, dezynfekcji i sterylizacji sprzętu 
medycznego oraz sprzątania i dekontaminacji pomieszczeń szpitalnych uzgadniany 
był z ZKZS. W latach 2016-2017 (I półrocze) w pracach komisji przetargowych 
dotyczących dostawy środków myjąco-dezynfekujących oraz dostawy materiałów 
eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizatorni uczestniczyły pielęgniarki 
epidemiologiczne, które opracowały m.in. warunki zamówienia pod kątem 
właściwości i doboru tych preparatów. W pracach komisji przetargowej dotyczącej 
wyłonienia wykonawcy usługi sprzątania uczestniczył natomiast Kierownik Działu 
Epidemiologii, który opracował m.in. warunki zamówienia w zakresie stosowanych 
środków myjących i dezynfekcyjnych. W latach 2016-2017 (do czasu kontroli NIK) 
sterylizację sprzętu wykonywała w Szpitalu Centralna Sterylizatornia. Usługi 
sprzątania świadczyła natomiast firma zewnętrzna wybrana w trybie przetargu 
nieograniczonego. Umowa z firmą sprzątającą obejmowała świadczenie usług m.in. 
w zakresie: kompleksowego sprzątania oraz dezynfekcji pomieszczeń, ciągów 
komunikacyjnych, transportu wewnętrznego, uczestniczenia przy zabiegach 
operacyjnych jako pomoc zespołu operacyjnego oraz w ramach czynności 
pomocniczych. W umowie tej zawarto postanowienia gwarantujące należyte 
wykonywanie zleconych usług, m.in. zobowiązano firmę do uzgadniania ze 
szpitalem doboru środków myjących i dezynfekcyjnych, wykonywania usługi zgodnie 
z obowiązującymi procedurami, przedstawiania na wniosek Szpitala dokumentów 
oraz udzielania wszelkich niezbędnych informacji w zakresie realizacji usługi, 
prowadzenia dokumentacji wykonywanych czynności oraz przedstawiania jej do 
wglądu osobom kontrolującym ze strony Szpitala. 

 (dowód: akta kontroli str. 191-239) 

Szpital otrzymywał w latach 2016-2017 (I półrocze) od wykonawcy ww. umowy 
sprawozdania z badań24 dotyczących kontroli skuteczności dezynfekcji  
(tzw. wymazy czystościowe). Próbki pobierane były według opracowanego przez 
pielęgniarkę epidemiologiczną planu pobierania badań mikrobiologicznych, 
określającym m.in. miejsca i liczbę próbek do pobrania w miesiącu. Wyniki tych 
badań otrzymywała ona co miesiąc25. W przypadku zakwestionowania części 
wyników26 pielęgniarka epidemiologiczna wydawała zalecenia przedstawicielowi 
firmy sprzątającej, np. zalecała wzmocnienie nadzoru nad pracą personelu 
sprzątającego, jego przeszkolenie, czy też zalecała zamontowanie dozowników 
bezdotykowych.  

(dowód: akta kontroli str. 191-193 i 240-243) 

                                                      
24 Wykonywanych przez WSS-E. 
25 W 2016 r. pobrano 652 próbki, a w I półroczu 2017 r. – 375. 
26 W 2016 r. dotyczyło to 11 wymazów, a w I półroczu 2017 r. – 4. 
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Pielęgniarka epidemiologiczna dokonywała w ww. okresie corocznie identyfikacji 
czynników ryzyka w poszczególnych obszarach systemu zapobiegania i zwalczania 
zakażeń szpitalnych (m.in. zidentyfikowała jako duże prawdopodobieństwo 
wystąpienie zakażenia miejsca operowanego oraz nieterminowej dostawy sprzętu 
sterylnego). 

(dowód: akta kontroli str. 191-193 i 244-245) 

2.1.4. ZKZS, realizując nałożone na niego zadanie określone w art. 15 ust. 2 pkt 2 
ustawy o zwalczaniu zakażeń, przeprowadzał w latach 2016-2017 (I półrocze) 
kontrole wewnętrzne dotyczące podejmowanych działań zapobiegających szerzeniu 
się zakażeń i chorób zakaźnych. Obejmowały one m.in. realizację procedur 
zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych, w tym procedur dekontaminacji, stosowanie środków 
ochrony indywidualnej i zbiorowej, wykonywanie badań laboratoryjnych, analizę 
lokalnej sytuacji epidemiologicznej oraz profilaktykę i terapię antybiotykową. 
Kontrole te przeprowadzano na podstawie przyjętych harmonogramów, prowadzono 
je przez cały rok i objęto nimi wszystkie oddziały i komórki organizacyjne Szpitala. 
Ich wyniki umieszczano w jednostkowych protokołach, sporządzanych w formie 
ankiet, dostosowywanych indywidualnie do zakresu kontroli i charakteru 
kontrolowanej komórki organizacyjnej. Zakresy kontroli obejmowały stałe elementy  
i nie były rozszerzane w trakcie czynności kontrolnych. W przypadku zaleceń 
pokontrolnych osoby prowadzące kontrolę dopisywały je odręcznie na formularzu 
ankiety. Sporządzano również półroczne raporty dokumentujące wyniki kontroli.  
W ramach kontroli zrealizowanych przez ZKZS dokonywano oceny prawidłowości 
skuteczności działań 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 zakaźnych27 (dalej: „rozporządzenie w sprawie kontroli”). 

(dowód: akta kontroli str. 246-297) 

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

1. Nie udokumentowano, wymaganego § 5 ust. 3 rozporządzenia w sprawie 
kontroli: 

− zatwierdzenia przez przewodniczącego Zespołu żadnego z ośmiu raportów  
z kontroli wewnętrznych przeprowadzonych przez ZKZS w latach 2016-2017  
(I półrocze),  

− przekazania Dyrektorowi Szpitala pięciu z ośmiu raportów z kontroli 
wewnętrznych przeprowadzonych w zakresie oceny prawidłowości  
i skuteczności procedur zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym 
związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym procedur 
dekontaminacji oraz stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.  

Zgodnie z § 6 ww. rozporządzenia, czynności wykonywane w ramach kontroli,  
o których mowa w  § 5, powinny być dokumentowane przez osoby prowadzące 
te czynności. Przewodniczący Zespoły wyjaśnił, że raporty z kontroli zatwierdził 
w formie ustnej, nie dokumentując tego przez przeoczenie.  
Brak udokumentowania przekazania tych raportów Dyrektorowi Szpitala, 
kierownik Działu Epidemiologii wyjaśnił również przeoczeniem. 

2. W dwóch półrocznych raportach z kontroli wewnętrznych z 9 sierpnia 2016 r.  
i 10 lutego 2017 r. w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności procedur 
zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem 

                                                      
27 Dz. U. Nr 100, poz. 646. 
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świadczeń zdrowotnych, w tym procedur dekontaminacji oraz stosowania 
środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, nie wykazano: imion i nazwisk osób 
uczestniczących w kontroli, dat przeprowadzenia kontroli, opisu stanu 
faktycznego, informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach i zaleceń 
pokontrolnych. W raporcie z takich kontroli z 5 lipca 2017 r. nie wskazano 
natomiast: imion i nazwisk osób uczestniczących w kontroli oraz opisu stanu 
faktycznego. Dane te były wymagane § 5 ust. 1 pkt 2-6 ww. rozporządzenia. 
Kierownik Działu Epidemiologii wyjaśnił, że w raportach nie ujęto tych danych 
ponieważ znajdowały się one w indywidualnych formularzach protokołu kontroli 
danej jednostki szpitalnej.  

3. Kontrola wewnętrzna w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności 
wykonywania badań laboratoryjnych nie była w 2016 r. przeprowadzana  
z częstotliwością wymaganą § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia, tj. nie rzadziej niż  
co 6 miesięcy28. Kierownik Działu Epidemiologii wyjaśnił, że wynikało to z braku 
w tym okresie drugiej pielęgniarki epidemiologicznej. 

4. ZKZS nie przeprowadzał w latach 2016-2017 (I półrocze) kontroli wewnętrznej 
obejmującej ocenę prawidłowości i skuteczności oceny ryzyka występowania 
zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, o której mowa  
w § 2 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia. Kierownik Działu Epidemiologii wyjaśnił, 
że wynikał to z faktu, iż instrukcja dotycząca rejestracji zakażeń szpitalnych,  
w której wprowadzono ocenę tego ryzyka, została zaktualizowana w tym 
zakresie 25 maja 2017 r. (dodano w niej kartę oceny ryzyka zakażenia, 
prowadzonej w formie elektronicznej). Wcześniej nie określono w formie 
procedury obowiązku wykonywania oceny ryzyka wystąpienia zakażenia.  

(dowód: akta kontroli str. 246-303) 

2.1.5. Zatwierdzone przez Dyrektora Szpitala plany szkoleń na 2016 r. i 2017 r. 
obejmowały m.in. szkolenia personelu medycznego z zakresu zakażeń szpitalnych. 
W 2016 r. w 17 szkoleniach z zakresu zakażeń uczestniczyło 4829 pracowników 
Szpitala, w tym 10 pracowników Centralnej Sterylizatorni. W I półroczu 2017 r.  
13 takimi szkoleniami objęto natomiast 221 osób. 

(dowód: akta kontroli str. 305-355) 

NIK zwraca uwagę, że 2016 r. nie wszyscy pracownicy personelu medycznego 
Szpitala uczestniczyli co najmniej dwa razy w roku w szkoleniach na temat zakażeń, 
pomimo że zalecenie takie zawarto w standardach akredytacyjnych. Szkoleniami 
tymi objęto 48 osób w 2016 r., co stanowiło 8,2% jego personelu medycznego. 
Dyrektor Szpitala wyjaśniła, że w 2016 r. ze względów organizacyjnych (brak drugiej 
pielęgniarki epidemiologicznej) szkolenia ogólnoszpitalne z zakresu profilaktyki 
zakażeń odbyły się  tylko w drugim półroczu. 

(dowód: akta kontroli str. 131, 137-143 i 305) 

ZKZS przeszkolił z zakresu zakażeń wszystkich nowo przyjętych do pracy w Szpitalu 
w latach 2015-2017 (I półrocze) lekarzy, pielęgniarki, rezydentów, stażystów  
i praktykantów. Szkolenia obejmowały m.in. przestrzeganie obowiązujących procedur 
dotyczących higieny rąk, postępowania z odpadami, źródła i rodzaje zakażeń 
szpitalnych. 

(dowód: akta kontroli str. 304) 

Umowa z firmą sprzątającą zobowiązywała ją do skierowania do Działu 
Epidemiologii każdego nowo przyjętego pracownika na zaliczenie testów ze 
znajomości obowiązujących zasad i procedur (pracownik nie mógł samodzielnie 
wykonywać pracy bez jego zaliczenia). Pracownicy tej firmy zobowiązani byli do 
                                                      
28 Przeprowadzoną ją w maju 2016 r. 
29 Z wyłączeniem szkoleń dla nowo przyjmowanych pracowników. 
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uczestniczenia w zapewnianych przez nią szkoleniach z zakresu profilaktyki 
zakażeń. W latach 2016-2017 (I półrocze) Szpital egzekwował wykonanie tych 
obowiązków. Wszystkie nowo przyjęte osoby zaliczyły ww. testy. Ponadto jej 
pracownicy30 uczestniczyli w cyklicznych szkoleniach dotyczących m.in. higieny  
i zwalczania zakażeń szpitalnych oraz postępowania z odpadami. 

(dowód: akta kontroli str. 191-193 i 356-362) 

2.1.6. Przeprowadzane przez ZKZS w latach 2016-2017 (I półrocze) kontrole 
wewnętrzne w zakresie oceny stanu sanitarno-epidemiologicznego oddziałów 
Szpitala obejmowały również kontrolę wyposażenia pomieszczeń, w których 
wykonywane były badania i zabiegi, w dozowniki z mydłem w płynie i dozowniki ze 
środkiem dezynfekcyjnym. Dostępność tych urządzeń oraz środków do dezynfekcji 
rąk i powierzchni, a także dostępność mydła (tj. m.in. monitorowanie stanu zużycia 
środka dezynfekcyjnego) sprawdzano w każdym półroczu w ramach każdej  
ze 114 kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w ww. okresie. Kontrole te 
stwierdziły m.in.: brak środka dezynfekcyjnego na bloku operacyjnym (Oddział 
Chirurgii Szczękowej), brak mydła w przebieralni pracowni RTG/USG, brak 
dozownika do dezynfekcji rąk w śluzie bloku sali zabiegowej (chirurgicznej) na bloku 
operacyjnym, a także niesprawne cztery dozowniki do dezynfekcji rąk w dziale 
diagnostyki laboratoryjnej. Zalecenia Zespołu w tym zakresie były na bieżąco 
wykonywane. 

(dowód: akta kontroli str. 296-297) 
Średnie zużycie środka dezynfekcyjnego na bazie alkoholu (służącego higienie rąk) 
w przeliczeniu na jedno łóżko szpitalne w 2015 r., 2016 r. i I półroczu 2017 r. 
wyniosło w litrach odpowiednio: 2,20, 5,38 i 3,18.   

(dowód: akta kontroli str. 363-365) 
W MSzZ monitorowanie stanu zużycia środków do dezynfekcji rąk prowadzono na 
podstawie raportów dostarczanych co miesiąc od wykonawcy usług sprzątania.  
Na tej podstawie wyliczano w Szpitalu wskaźniki dla każdego z oddziałów  
w przeliczeniu na jednego pacjenta i na 1.000 osobodni. Wskaźniki te,  
w zestawieniach półrocznych, zamieszczane były na serwerze szpitalnym. 

(dowód: akta kontroli str. 366) 
Oględziny przeprowadzone w toku kontroli NIK na trzech oddziałach szpitalnych 
wykazały, że ich pomieszczenia wyposażone były w umywalki i dozowniki ze 
środkiem dezynfekcyjnym na bazie alkoholu do higieny rąk. Wszystkie dozowniki 
były napełnione, a obok nich zamieszczone były instrukcje mycia i odkażania rąk. 

(dowód: akta kontroli str. 367) 

2.1.7. W latach 2016-2017 (I półrocze), zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 4 ustawy  
o zwalczaniu zakażeń, ZKZS konsultował osoby podejrzane o zakażenie szpitalne 
lub chorobę zakaźną oraz te, u których rozpoznano zakażenie (m.in. konsultacjom  
z udziałem diagnosty laboratoryjnego poddano w tym okresie 328 pacjentów). 

(dowód: akta kontroli str. 368-370) 

2.1.8. W latach 2016-2017 (do 30 września) ZKZS odbył 18 posiedzeń (średnio  
co 35 dni). Spotkania z 3 czerwca 2016 r. i 23 września 2016 r. odbyły się 
odpowiednio po 107 i 86 dniach od poprzednich, podczas gdy w standardach 
akredytacyjnych zalecono, aby odbywały się one regularnie, nie rzadziej niż raz na 
miesiąc. Dyrektor Szpitala wyjaśniła, że Zespół spotyka się w sprawach tego 
wymagających, a w okresie tych nie było spraw koniecznych do jego zwołania. 

Mikrobiolog uczestniczył w pięciu spotkaniach Zespołu. Dyrektor Szpitala wyjaśniła, 
że ZKZS w sprawach pilnych musi się spotkać natychmiast w możliwie dostępnym 
składzie i w przypadku konieczności obecności mikrobiologa, takie spotkania są 

                                                      
30 Na 30 czerwca 2017 r. dotyczyło to 132 pracowników  firmy. 
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odraczane. W sprawach mniej wymagających mikrobiolog udzielał konsultacji 
telefonicznie. 

W spotkaniach Zespołu uczestniczyło od dwóch do pięciu osób (średnio – trzy),  
a jego przewodniczący brał udział w 14 z nich (77,8%). Najczęściej Zespół spotykał 
się w składzie trzyosobowym (siedem takich spotkań; 38,9%). W składzie 
dwuosobowym ZKZS spotkał się pięć razy (27,8%), a cztero- i pięcioosobowym – po 
trzy (po 16,7%). Dyrektor MSzZ wyjaśniła, że Zespół w sprawach pilnych musi się 
spotkać natychmiast w możliwie dostępnym składzie w celu podjęcia decyzji 
dotyczącej np. izolacji pacjentów. 

 (dowód: akta kontroli str. 137-143 i 371-373) 

2.1.9. W latach 2016-2017 (I półrocze) Komitet odbył trzy posiedzenia (14 kwietnia  
i 2 sierpnia 2016 r. oraz 22 marca 2017 r.), w tym w jednym uczestniczył 
przedstawiciel Dyrektora (Naczelny Lekarz Szpitala). Dyrektor wyjaśniła, że bierze 
on udział w posiedzeniach w miarę możliwości, gdyż przeprowadza również 
operacje chirurgiczne, których nie można przewidzieć i dopasować do wszystkich 
terminów spotkań. 

NIK zwraca uwagę, że w 2016 r. Komitet obradował w ograniczonym składzie,  
tj. 14 kwietnia 2016 r. z udziałem siedmiu osób (44% jego członków),  
a 2 sierpnia 2016 r., na którym omawiano podejrzenie ogniska zakażenia,  
w składzie dwóch osób (12%). Dyrektor Szpitala wyjaśniła, że członkowie Komitetu 
uczestniczą w posiedzeniach w razie swoich możliwości. Spotkanie z 2 sierpnia 
2016 r. zostało zwołane w okresie urlopowym w trybie nagłym, zatem odbyło się  
w możliwym do zebrania składzie. 

(dowód: akta kontroli str. 137-143 i 374) 

Przedmiotem spotkań KKZS z 14 kwietnia 2016 r. i 22 marca 2017 r. było m.in. 
opracowanie planów i kierunków systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń 
szpitalnych, omówienie wyników kontroli wewnętrznej przedstawianych przez ZKZS, 
oraz aktualizacja standardów  farmakoprofilaktyki i farmakoterapii zakażeń i chorób 
zakaźnych, co należało do zadań Komitetu określonych w art. 15 ust. 5 ustawy.  

 (dowód: akta kontroli str. 374-382) 

2.1.10. Zarządzeniem z 3 lipca 2000 r. Dyrektor Szpitala powołała Komitet 
Terapeutyczny, do którego zadań należało m.in. opracowanie i aktualizacja 
receptariusza szpitalnego. W jego skład wchodził m.in. przewodniczący 
ZKZS/KKZS. Opracowany receptariusz określał m.in. zasady dysponowania lekiem, 
monitorowanie bezpieczeństwa stosowanych leków oraz zasady zamawiania  
i odbierania leków z apteki szpitalnej. Wyszczególniał również m.in. antybiotyki 
stosowane w leczeniu zakażeń z przypisanymi im poziomami odstępności: 
dostępne, dostępne za zgodą koordynatora oddziału, dostępne za zgodą dyrektora 
szpitala. W MSzZ wprowadzono również „Szpitalną Politykę Antybiotykową” (dalej: 
„SzPA”)31, zawierającą m.in. zasady i instrukcje dotyczące zlecania antybiotyków  
(w tym wskazania do ich stosowania i zalecane dawki) oraz rekomendacje 
dotyczące antybiotykoterapii empirycznej wybranych jednostek chorobowych  
(m.in. zakażenia układu moczowego, szpitalne zapalenia płuc, zakażenia skóry).  

(dowód: akta kontroli str. 383-398 i 419-437) 

W sprawie przedstawiania przez Komitet Terapeutyczny w latach 2016-2017  
(do 30 września) wytycznych dotyczących diagnostyki i leczenia zakażeń 
szpitalnych Dyrektor Szpitala wyjaśniła, że wytyczne te zostały opracowane  
w 2014 r. zgodnie z wiedzą medyczną i dotychczas nie wymagały zmian. Wyjaśniła 
również, że w 2016 r. wprowadzono do receptariusza nowy antybiotyk linezolid,  

                                                      
31 Zarządzeniem Dyrektora z 20 października 2014 r. 
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w celu większej dostępności zlecania tego leku przez lekarzy zgodnie  
z charakterystyką produktów leczniczych. SzPA została opracowana w 2014 r. 
przede wszystkim na podstawie mapy mikrobiologicznej (lekowrażliwości 
drobnoustrojów izolowanych z materiałów klinicznych od pacjentów) i rejestru 
zakażeń szpitalnych z uwzględnieniem etiologii drobnoustrojów, co jest zgodne  
z aktualną wiedzą medyczną. Obecnie do SzPA są wprowadzane zmiany  
w profilaktyce okołooperacyjnej (zmiana dawek) i dodawane szczegółowe 
wskazania i dawkowanie stosowanych antybiotyków. Od wprowadzenia w 2014 r. 
zaleceń profilaktyki i terapii antybiotykowej nie zaobserwowano konieczności zmiany 
wytycznych. Zdaniem Dyrektora Szpitala wewnętrzna kontrola zakażeń ma na celu 
przede wszystkim ocenę przestrzegania procedur lub wyciągnięcie wniosków o ich 
zmianie, a nie ma to przełożenia na ustalenie leczenia. 

 (dowód: akta kontroli str. 137-143) 

2.1.11. KKZS uczestniczył w aktualizacji standardów farmakoprofilaktyki  
i farmakoterapii zakażeń. Na jego posiedzeniu z 22 marca 2017 r. omawiano 
wprowadzenie do SzPA zmiany w profilaktyce okołooperacyjnej (zmiana dawek) 
oraz dodanie szczegółowych wskazań i dawkowań stosowanych antybiotyków. 

(dowód: akta kontroli str. 137-143 i 374) 

2.1.12. ZKZS współpracował z Komitetem Terapeutycznym, tj. w jego pracach 
uczestniczył w latach 2016-2017 (I półrocze) przewodniczący ZKZS/KKZS.  
W posiedzeniu z 23 maja 2017 r., na którym poruszano m.in. zwiększenie 
dostępności wybranych antybiotyków (Meropenem i Teikoplanina), brał udział 
również Kierownik Działu Epidemiologii (członek Zespołu).  

Zarządzeniami Dyrektora Szpitala z 21 sierpnia 2014 r., w Szpitalu wprowadzono 
wytyczne stosowania okołoporodowej profilaktyki antybiotykowej oraz 
profilaktycznego stosowania antybiotyków w okresie okołooperacyjnym. W latach 
2016-2017 (I półrocze) w MSzZ dokonywano retrospektywnej analizy zużycia 
antybiotyków. MSzZ informował lekarzy o standardach farmakoprofilaktyki  
i farmakoteralii zakażeń i chorób zakaźnych podczas organizowanych szkoleń,  
a także w formie komunikatów na serwerze Szpitala. W MSzZ dokonywano w ww. 
okresie analizy zakażeń szpitalnych w podziale na oddziały i czynniki etiologiczne. 
Wyniki tych analiz były przekazywane dwa razy w roku na wszystkie oddziały 
szpitalne (wynikało z nich, że liczba zakażeń utrzymuje się na podobnym poziomie, 
a czynniki etiologiczne zakażeń nieznacznie się różnią). 

(dowód: akta kontroli str. 137-143, 399-413 i 438-451) 

2.1.13. W I półroczu 2017 r. w Szpitalu przeprowadzono osiem szkoleń z zakresu 
zasad antybiotykoterapii32, w których uczestniczyło 56 pracowników personelu 
medycznego. W 2016 r. szkoleń takich nie przeprowadzano ze względu na brak 
drugiej pielęgniarki epidemiologicznej.   

(dowód: akta kontroli str. 414-418 i 452) 

W latach 2016-2017 (do 30 września) w Szpitalu przeprowadzono 12 audytów 
wewnętrznych dotyczących ordynacji antybiotyków w oddziałach szpitalnych. 
Dotyczyły one stosowania antybiotyków w terapii empirycznej i celowanej, 
profilaktyce okołoporodowej i okołooperacyjnej. Raporty z tych kontroli, podpisane 
przez Kierownika Działu Epidemiologii, zostały przedstawione do wiadomości 
Dyrektorowi Szpitala i Naczelnemu Lekarzowi. W raportach tych wskazywano m.in. 
na: występowanie przypadków niestosowania terapii sekwencyjnej oraz 
nierozpoczynania terapii od formy doustnej leku, przekraczanie czasów podania 
antybiotyków, nieodnotowywanie informacji o czasie podania antybiotyku, 

                                                      
32 Tematyka szkoleń: posocznicza – terapia empiryczna i celowana, najczęściej stosowane antybiotyki w oddziale – spektrum 
działania i zakres stosowania, profilaktyka okołooperacyjna – dawka i czas podania. 



 

16 

przekroczenie 30-minutowego odstępu czasowego od podania profilaktyki do 
nacięcia powłok skórnych, stosowanie terapii empirycznej niezgodnie z zaleceniami, 
przekraczanie odstępów czasowych pomiędzy dawkami antybiotyku, nieprawidłowe 
dawkowanie antybiotyku. 

(dowód: akta kontroli str. 453-460) 

2.2. Realizacja świadczeń w zakresie badań mikrobiologicznych 

2.2.1. W latach 2015-2017 (I półrocze) w MSzZ zakażenia szpitalne wykryto  
u 357 pacjentów, w tym w poszczególnych latach odpowiednio u: 183, 117 i 57. 
Odsetek zakażonych pacjentów, którym wykonano badanie mikrobiologiczne w celu 
ustalenia antybiogramu wyniósł odpowiednio: 94,5%, 97,4% i 100,0%. W przeliczeniu 
na jedno łóżko szpitalne liczba badań mikrobiologicznych wykonanych pacjentom 
MSzZ wyniosła: 
− 37 w 2015 r., a na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (dalej: OIOM”), 

oddziałach zachowawczych, zabiegowych i Oddziale Noworodków i Wcześniaków 
odpowiednio: 304, 51, 33 i 6,  

− 39 w 2016 r., odpowiednio: 293, 57, 30 i 9, 
− 41 w I półroczu 2017 r., odpowiednio: 123, 23, 16 i 5. 

(dowód: akta kontroli str. 461-462) 

2.2.2. W ww. okresie wykryto ogółem 471 zakażeń szpitalnych, w tym  
w poszczególnych latach odpowiednio: 184, 193 i 94. Największy udział w nich w tym 
okresie dotyczył:  
− zakażenia miejsca operowanego (25,7%) – 121 przypadków, w tym 14 na OIOM, 

jeden na oddziałach zachowawczych i 106 – na zabiegowych),  
− zapalenia płuc (25,0%) – 118, w tym odpowiednio: 86, osiem i 24, 
− zakażenia układu moczowego (12,5%) – 59, w tym odpowiednio: 38, 10, dziewięć 

i dwa na Oddziale Noworodków i Wcześniaków. 
(dowód: akta kontroli str. 463) 

2.2.3. W latach 2015-2016 zakażenie szpitalne nie było bezpośrednią przyczyną 
śmierci żadnego pacjenta w Szpitalu33.  

(dowód: akta kontroli str. 464-507) 

2.2.4. ZKZS opracował i wdrożył procedury postępowania w przypadku występowania 
w poszczególnych oddziałach Szpitala czynników alarmowych wymienionych  
w  załączniku 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 szpitala34. 

(dowód: akta kontroli str. 508) 

2.2.5. W latach 2016-2017 (I półrocze) ZKZS co pół roku otrzymywał z laboratorium 
mikrobiologicznego tzw. mapę mikrobiologiczną, zawierającą m.in. liczbę pacjentów, 
u których zidentyfikowano wybrane mikroorganizmy, rodzaje materiałów, z których 
wykonano badanie (tj. np. wymaz z gardła, z rany, nosa, krew, ropa, mocz), liczbę 
wykonanych badań, łączną liczbę identyfikacji w danym oddziale szpitalnym, w tym 
w podziale na wybrane mikroorganizmy. 

(dowód: akta kontroli str. 509) 

2.2.6. W Szpitalu monitorowano czynniki alarmowe i zakażenia szpitalne związane  
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. ZKZS przeglądał na bieżąco wyniki badań 
mikrobiologicznych oraz monitorował pacjentów gorączkujących. W systemie 
elektronicznym gromadzono informacje o występujących drobnoustrojach 
                                                      
33 Według sprawozdań MZ-29 o działalności szpitala ogólnego za 2015r. i 2016 r., złożonych do Ministerstwa Zdrowia liczba 
zmarłych z zakażeń szpitalnych wynosiła odpowiednio: 1 i 0. W sprawozdaniu za 2015 r. omyłkowo podano zgon z powodu 
zakażenia szpitalnego (faktycznie był to zgon z powodu choroby zakaźnej nie związanej z zakażeniem szpitalnym). 
34 Dz. U. Nr 294, poz.1741 (dalej: „rozporządzenie ws. rejestrów zakażeń”). 

Opis stanu 
faktycznego 



 

17 

alarmowych. Na podstawie ww. danych oraz informacji zbieranych przez ZKZS  
przygotowywane były półroczne raporty, zawierające m.in. informację o patogenach 
alarmowych i wyniki monitorowania lekooporności. Przekazywane one były m.in. 
Dyrektorowi Szpitala, Zespołowi Antybiotykoterapii, Zespołowi Terapeutycznemu 
oraz koordynatorom oddziałów szpitalnych. Raporty te wykorzystywano m.in. przy 
określaniu Szpitalnej Polityki Antybiotykowej. 

(dowód: akta kontroli str. 510) 

2.2.7. W umowie zawartej przez Szpital z laboratorium mikrobiologicznym 
postanowiono m.in., że wynik wykonanego badania udzielający zamówienia 
otrzymuje niezwłocznie po jego wykonaniu, a o wystąpieniu patogenu alarmowego 
informowani są, pisemnie i telefonicznie, lekarz zlecający badanie oraz pielęgniarka 
epidemiologiczna. W latach 2016-2017 (I półrocze) osoby te na bieżąco były 
informowane przez diagnostę laboratoryjnego o wyhodowaniu bakterii w posiewie. 
Diagnosta ten, będący pracownikiem firny zewnętrznej, w przypadku uzyskania 
dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznego czynnika chorobotwórczego, 
zgłaszał ten fakt PPIS.  

(dowód: akta kontroli str. 511-513) 

2.3. Prowadzenie rejestru zakażeń szpitalnych 

2.3.1. W latach 2016-2017 (do 30 września) zakażenia w Szpitalu rejestrowano 
metodą czynną35. Rejestracji dokonywano na podstawie, zatwierdzonej przez 
Dyrektora MSzZ 11 czerwca 2004 r., procedury dotyczącej zasad rejestracji 
zakażeń szpitalnych (ze zmianami). Określała ona m.in. kryteria rozpoznania 
zakażeń, tj. m.in. zakażenia miejsca operowanego, układu moczowego, łożyska 
naczyniowego, układu pokarmowego, związanego z centralnym cewnikiem 
naczyniowym oraz zapalenia płuc, które były zgodne ze standardami 
akredytacyjnymi. Określono w niej również, że rejestracja zakażeń odbywa się  
w oparciu o system informatyczny „Infomedica”, a indywidualna karta zakażenia 
szpitalnego powinna zostać założona każdemu pacjentowi, u którego ono wystąpiło  
i wypełniona zgodnie ze szczegółowymi definicjami zakażeń szpitalnych zawartymi 
w instrukcji. W ramach wprowadzonych 25 maja 2017 r. zmian do ww. instrukcji 
dodano m.in. zapisy, że ww. karta wypełniana jest przez lekarza prowadzącego 
niezwłocznie po stwierdzeniu zakażenia szpitalnego, a rejestr zakażeń nadzorowany 
jest przez ZKZS. Procedura ta została przekazana na wszystkie oddziały szpitalne  
i była dostępna online na serwerze Szpitala. 

(dowód: akta kontroli str. 514 i 527-546) 

Szpital nie posiadał procedury zbierania, dokumentowania i przekazywania ZKZS 
informacji związanych z rozpoznawaniem zakażeń, a na oddziałach szpitalnych nie 
powołano tzw. pielęgniarek łącznikowych (lub innych osób z personelu 
medycznego), które by na bieżąco przekazywały pielęgniarkom epidemiologicznym 
informacje o pacjentach z objawami infekcji. Dyrektor MSzZ wyjaśniła, że formalnie 
nie powołano takich osób z uwagi na brak takiego wymogu. W praktyce osobami 
kontaktującymi się z ZKZS były pielęgniarki oddziałowe, a w oddziałach 
zabiegowych – również pielęgniarki opatrunkowe. 

(dowód: akta kontroli str. 514-520) 

2.3.2. W kontrolowanym okresie rejestr zakażeń szpitalnych i czynników 
alarmowych prowadzony był w systemie elektronicznym w formie zbioru 
indywidualnych kart zakażenia szpitalnego w porządku chronologicznym. Każda 
karta opatrzona była numerem i dotyczyła wystąpienia pojedynczego przypadku 

                                                      
35 Metoda czynna, zalecana przez Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych, polega na codziennym wykrywaniu, kwalifikacji, 
rejestracji zakażeń i wydawaniu na bieżąco indywidualnych zaleceń przez pielęgniarkę epidemiologiczną, która wchodzi  
w skład personelu obchodów lekarskich. 
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zakażenia szpitalnego. Członkowie ZKZS mieli możliwość podglądu kart w systemie 
informatycznym z chwilą ich zarejestrowania przez lekarzy. Ww. rejestr zawierał 
informacje wymagane art. 14 ust. 5 ustawy o zwalczaniu zakażeń, tj. m.in. 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. 

(dowód: akta kontroli str. 547-555) 

2.3.3. Analiza 60 wybranych losowo indywidualnych kart rejestracji zakażenia 
szpitalnego36, sporządzonych w latach 2016-2017 (do 30 września), tj. 17,5% kart  
z tego okresu, wykazała m.in., że: 
− wypełniono je w formie elektronicznej, na obowiązującym w Szpitalu formularzu, 
− zawierały informacje określone w art. 14 ust. 5 ustawy o zwalczaniu zakażeń,  

w tym dane pacjenta, 
− posiadały m.in. zapisy o dacie przyjęcia pacjenta do Szpitala oraz o dacie jego 

wypisu lub zgonu, informacje o czynnikach ryzyka i postaci klinicznej zakażenia, 
− zostały wypełnione przez lekarza prowadzącego pacjenta na oddziale. 

(dowód: akta kontroli str. 548-555) 

Indywidualne karty rejestracji zakażenia szpitalnego nie były sporządzane w pełni 
rzetelnie, bowiem: 

1. W ośmiu kartach (13,3% badanych) nie wpisano daty wystąpienia pierwszych 
objawów, a w 10 (16,7%) – opisu badania mikrobiologicznego potwierdzającego 
rozpoznanie zakażenia. Dyrektor Szpitala wyjaśniła, że brak daty pierwszych 
objawów wynikał z przeoczenia lekarza, a brak badania mikrobiologicznego –  
z przeoczenia lekarza lub wykonania takiego badania, ale nie wyhodowania 
bakterii chorobotwórczych (posiewy ujemne, np. w wyniku włączenia 
antybiotyku przed pobraniem materiału z miejsca zakażenia do badań 
mikrobiologicznych); 

2. Nie wypełniano ich na bieżąco, co miało wpływ na aktualność rejestru zakażeń, 
tj. 22 karty (36,7% badanych) założono po upływie ponad 30 dni od wystąpienia 
objawów zakażenia, w tym: 13 kart założono po upływie od 31 do 60 dni,  
a dziewięć kart – od 61 do 248 dni. Dyrektor Szpitala wyjaśniła, że mimo 
upomnień lekarze, w wyniku nadmiaru obowiązków, wypełniają je  
z opóźnieniem. Wszyscy koordynatorzy zostaną zobligowani do nadzorowania 
lekarzy swojego oddziału w zakresie natychmiastowego wypełniania kart 
zakażeń. 

(dowód: akta kontroli str. 515-520 i 549-555) 

Nadzorowanie prawidłowej zgłaszalności zakażeń szpitalnych ujęto w zakresach 
czynności obu pielęgniarek epidemiologicznych. W sprawie sprawowania przez 
ZKZS w latach 2016-2017 (do 30 września) nadzoru nad prowadzeniem rejestru 
zakażeń Dyrektor Szpitala wyjaśniła, że: Zespół sprawdzał wszystkie dodatnie 
posiewy mikrobiologiczne, gorączkujących pacjentów i inne badania oraz czynniki 
mogące wpływać na podejrzenie zakażenia. W przypadku podejrzenia zakażenia 
lub wystąpienia niezgłoszonego zakażenia zwracał się do oddziału z prośbą  
o przeanalizowanie historii choroby i założenie karty zakażenia szpitalnego.  
Na serwerze Szpitala pojawiały się komunikaty przypominające o konieczności 
zakładania kart zakażeń. Podała również, że jeśli nie została założona karta 
zakażenia, a oddział nie powiadomił ZKZS o wystąpieniu zakażenia, to Zespół nie 
miał aktualnej wiedzy o zakażeniach w tym oddziale. 

(dowód: akta kontroli str. 52-60 i 515-523) 

                                                      
36 W tym: 20 kart z OIOM, 25 kart z oddziałów zabiegowych i 15 kart z oddziałów zachowawczych. 
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W dniu 27 października 2017 r. (tj. podczas kontroli NIK) Szpital zamieścił na swoim 
serwerze komunikat Zespołu przypominający koordynatorom oddziałów  
o obowiązku rejestracji zakażenia szpitalnego w momencie stwierdzenia objawów 
oraz o prawidłowym wypełnianiu kart zakażeń (m.in. wpisywanie: dat pierwszych 
objawów, włączenia antybiotykoterapii, wyniku badania mikrobiologicznego).  
W komunikacie tym przypomniano również o obowiązku zakładania, opisanych  
w punkcie 2.3.5 wystąpienia, kart oceny ryzyka pacjentom przyjmowanym do 
oddziału i zgłaszaniu do Zespołu pacjentów z wysokim ryzykiem zakażenia. 

(dowód: akta kontroli str. 524) 

2.3.4. W latach 2015 – 2017 (I półrocze) do Szpitala przyjęto ogółem 46.337 
pacjentów, w tym: 17.825 w 2015 r., 18.659 w 2016 r. i 9.853 w I półroczu 2017 r. 
Zakażenie szpitalne stwierdzono natomiast w tym okresie ogółem u 357 pacjentów 
(0,77% przyjętych do Szpitala). W poszczególnych latach ww. okresu liczba 
pacjentów z tymi zakażeniami oraz ich udział w ogólnej liczbie hospitalizacji 
wykazywały tendencję malejącą, tj. w 2015 r. u 183 osób hospitalizowanych osób 
wykryto zakażenie szpitalne (1,03% ogółu pacjentów), w 2016 r. – u 117 (0,63%),  
a w I półroczu 2017 r. – u 57 (0,58%).  

(dowód: akta kontroli str. 556-557) 

2.3.5. W dniu 25 maja 2017 r. Dyrektor Szpitala zatwierdziła procedurę 
wprowadzającą obowiązek poddawania ocenie ryzyka zakażenia każdego pacjenta 
przyjmowanego do Szpitala (w ciągu 12 godzin od przyjęcia). Ocenę taką miał 
przeprowadzać lekarz przyjmujący pacjenta na oddział, z wykorzystaniem 
wypełnianej w systemie elektronicznym „Karty oceny ryzyka zakażenia przy 
przyjęciu do szpitala” (dalej: „Karta oceny ryzyka”). Na podstawie punktacji 
określonej w karcie pacjent miał być kwalifikowany do jednej z czterech grup ryzyka, 
różniących się prawdopodobieństwem wystąpienia infekcji. Pacjenci z grupy 
najwyższego ryzyka mieli być zgłaszani przez oddział do ZKZS w celu objęcia ich 
czynnym nadzorem. Zespół miał monitorować przebieg hospitalizacji pacjentów  
z grupy wysokiego ryzyka oraz prowadzić ich rejestr. 

(dowód: akta kontroli str. 530-546) 

ZKZS prowadził, zgodnie z wymogiem ww. procedury, rejestr pacjentów z grupy 
wysokiego ryzyka zakażenia przy przyjęciu do szpitala, w którym na 20 października 
2017 r. ujęto ośmiu pacjentów (w tym pacjenta z zakażeniem szpitalnym). 

(dowód: akta kontroli str. 558-559) 

Pomimo że przepis art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o zwalczaniu zakażeń zobowiązywał 
od 1 stycznia 2009 r. do wdrożenia i zapewnienia funkcjonowania systemu 
zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych obejmującego m.in. ocenę ryzyka 
występowania zakażeń szpitalnych, Dyrektor Szpitala obowiązek dokonywania 
oceny ryzyka wystąpienia zakażenia przy przyjęciu pacjenta na hospitalizację 
wprowadziła dopiero 25 maja 2017 r. Dyrektor Szpitala wyjaśniła, że ustawa nie 
określa formy oceny ryzyka zakażenia. W Szpitalu nie prowadzono formularza 
oceny ryzyka zakażenia i kwalifikacji w skali np. wysoki, niski. Uznano, iż wpisanie 
czynników ryzyka w wywiadzie lekarskim wystarczy do indywidualnej oceny ryzyka 
lekarzom prowadzącym. Dodała również, że przed 25 maja 2017 r. wyniki oceny 
poziomu ryzyka nie były dokumentowane. 

(dowód: akta kontroli str. 515-520 i 530-546) 

NIK nie podziela w pełni powyższych wyjaśnień, gdyż samo wymienienie czynników 
ryzyka nie jest tożsame z dokonaniem ich oceny i zakwalifikowaniem pacjenta do 
odpowiedniej grupy ryzyka. Zgodnie z art. 12 ust.1 ustawy o zwalczaniu zakażeń 
działania obejmujące m.in. ocenę ryzyka wystąpienia zakażenia związanego  
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych powinny zostać udokumentowane. 

(dowód: akta kontroli str. 565-584) 
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Badanie próby 50 pacjentów Szpitala37 wykazało m.in., że Karty oceny ryzyka 
wypełniono dla czterech z nich, w tym w trzy – terminowo. Karty te sporządzono na 
obowiązującym formularzu i dotyczyły pacjentów przyjętych 1 czerwca 2017 r.,  
tj. po wprowadzeniu procedury oceny ryzyka. 

(dowód: akta kontroli str. 560) 

Oceny ryzyka wystąpienia zakażenia, wymaganej  art. 14 ust. 1 pkt 2  ustawy  
o zwalczaniu zakażeń, nie dokonano dla 46 objętych badaniem pacjentów (92% 
próby), w tym 21 przyjętych po wprowadzeniu wewnętrznej procedury oceny ryzyka. 
Ponadto w przypadku jednego pacjenta, przyjętego 1 czerwca 2017 r. do Kliniki 
Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Wieku Podeszłego, Kartę oceny ryzyka 
sporządzono po 13 dniach, pomimo że zgodnie z pkt 5.1 ww. procedury powinno to 
nastąpić w ciągu 12 godzin od przyjęcia.  

W sprawie braku oceny ryzyka zakażenia u 21 pacjentów przyjętych po wprowadzeniu 
ww. procedury oraz nieterminowego wypełnienia jednej z nich, Dyrektor Szpitala 
wyjaśniła, że instrukcja została wdrożona jako nowy dokument i wprowadziła dwa 
nowe formularze, stąd nie wszyscy lekarze nabrali nawyku ich prowadzenia.  
Nieprzeprowadzenie ww. oceny dla wszystkich 25 badanych pacjentów przyjętych do 
Szpitala przed wprowadzeniem ww. procedury, wyjaśniła natomiast tym, że „Ustawa 
nie określa formy oceny ryzyka zakażenia. W Szpitalu nie prowadzono formularza 
punktowej oceny ryzyka zakażenia i kwalifikacji w skali np. wysoki, niski. Uznano,  
iż wpisanie czynników ryzyka w wywiadzie lekarskim wystarczy do indywidualnej 
oceny ryzyka lekarzom prowadzącym. Przed 25 maja 2017 r. w przypadku 
stwierdzenia wysokiego poziomu ryzyka zakażenia u pacjenta hospitalizowanego 
lekarz informował ustnie pielęgniarkę epidemiologiczną.” 

(dowód: akta kontroli str. 515-520, 530-533 i 560-584) 

Zgodnie z art. 12 ustawy o zwalczaniu zakażeń, kierownik szpitala oraz inne osoby 
udzielające świadczeń zdrowotnych są zobowiązane do  prowadzenia dokumentacji  
realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, w tym    
oceny ryzyka wystąpienia zakażenia związanego z wykonywaniem świadczeń 
zdrowotnych. 

Pomimo że Szpital już od 1 października 2012 r. posiadał elektroniczny formularz 
oceny ryzyka zakażenia przy przyjęciu do Szpitala, to wprowadzono go do 
stosowania dopiero po 4 latach i 7 miesiącach. Dyrektor Szpitala wyjaśniła, że  
„Z powodu braku wiedzy ZKZS o tym formularzu nie został on w tym czasie 
wprowadzony. W 2017 r. po zmianie modułu zakażeń szpitalnych w systemie 
szpitalnym, Zespół po wykryciu możliwości wypełniania takiego formularza 
elektronicznie zmienił procedurę nakazującą jego realizację przy przyjęciu do 
Szpitala.” 

(dowód: akta kontroli str. 525-533 i 585-586) 

Wzór formularza Karty oceny ryzyka,  załączony do opracowanej przez pielęgniarki 
epidemiologiczne ww. procedury z 25 maja 2017 r., sporządzony został w formie 
papierowej 3 stycznia 2017 r., tj. 142 dni przed ujęciem go w procedurze dotyczącej 
oceny ryzyka zakażenia. W zatwierdzonej przez Dyrektora 28 stycznia 2017 r. 
procedurze procesu XIII „System zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych  
i chorób zakaźnych” jako jeden z celów tego procesu określono monitorowanie 
pacjentów z wysoką oceną ryzyka występowania zakażeń. 

(dowód: akta kontroli str. 212-220 i 542) 

                                                      
37 W tym 25 pacjentów przyjętych  w okresie od 20 kwietnia do 20 maja 2017 r. i 25 – przyjętych 1 czerwca 2017 r. 
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2.4. Monitorowanie i raportowanie zakażeń szpitalnych 

2.4.1. Wskaźnik zachorowalności38 dla zakażeń szpitalnych wynosił w Szpitalu  
w latach 2015-2016 wynosił po 1,0% oraz 0,9% w I półroczu 2017 r., w tym 
odpowiednio: 80,2%, 123,4% i 111,9% na OIOM, 0,2%, 00,2% i 0,5% na oddziałach 
zachowawczych, 0,6%, 0,5% i 0,5% na oddziałach zabiegowych oraz 0,2%, 0,2%  
i 0,1% na Oddziale Noworodków i Wcześniaków. 

(dowód: akta kontroli str. 587) 

2.4.2. Dane z monitorowania zakażeń pozwoliły ZKZS na ocenę skuteczności 
wdrożonych procedur zapobiegających szerzeniu się zakażeń szpitalnych, w wyniku 
której wprowadzono m.in. obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka wystąpienia 
zakażenia oraz zmodyfikowano zasady pobierania, przechowywania  
i transportowania badań mikrobiologicznych. W MSzZ analizowano również 
wskaźniki zachorowalności i śmiertelności z powodu zakażeń szpitalnych. Dyrektor 
Szpitala wyjaśniła, że w związku z uzyskaną informacją z monitorowania, że 
najczęściej występującym zakażeniem jest zakażenie miejsca operowanego 
uznano, że działaniem, które może wpłynąć na ich zmniejszenie będzie 
rozszerzenie instrukcji o zalecenia dla pacjenta operowanego przed planowanym 
zabiegiem operacyjnym oraz o instrukcję postępowania z raną operacyjną w domu. 
Zalecenia przygotowania pacjenta dotyczą głównie wskazań higienicznych, 
usunięcia biżuterii i percingu oraz zmycia lakieru z paznokci rąk. Działania te 
omówiono na zebraniu KKZS 22 marca 2017 r. Ponadto w instrukcji, która jest  
w trakcie ostatecznej modyfikacji, zmieniony zostanie zapis dotyczący kontroli 
antyseptycznej oraz zostanie określony sposób dokumentowania tych czynności. 

(dowód: akta kontroli str. 515-520) 

2.4.3. Szpital posiadał procedurę określającą zasady izolacji pacjentów w trakcie 
hospitalizacji, zatwierdzoną przez Dyrektora Szpitala 12 czerwca 2004 r.  
i przekazaną m.in. na wszystkie oddziały szpitalne. W kwietniu 2017 r. na oddziały 
przekazano również zalecenia39 Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zasad 
postępowania w przypadku identyfikacji szczepów Enterobacteriaceae 
produkujących karbapenemazy (w szczególności Klebsiella pneumoniae) oraz 
kryteria rozpoznania w szpitalu ogniska epidemicznego powodowanego przez 
szczepy tych pałeczek jelitowych, określające m.in. zasady izolacji pacjentów 
podejrzanych o zakażenie lub  zakażonych nimi. 

Szpital dysponował jedną izolatką40 spełniającą wymagania określone w § 21-22 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą41. Znajdowała się ona na Izbie 
Przyjęć i składała z pomieszczenia pobytu pacjenta, pomieszczenia higieniczno-
sanitarnego oraz ze śluzy umywalkowo-fartuchowej. Na każdym z oddziałów 
szpitalnych istniała ponadto możliwość organizacji jednego z pomieszczeń na 
potrzeby izolacji zakażonego pacjenta (dotyczyło to sal jednoosobowych z węzłem 
sanitarnym). 

Najczęstszymi sposobami zapobiegania w Szpitalu szerzeniu się zakażeń 
szpitalnych w przypadku wystąpienia zakażenia dróg oddechowych, w tym 
zapalenia płuc, były badania przesiewowe u wszystkich pacjentów przyjmowanych  
do OIOM oraz do pozostałych oddziałów w sytuacji przeniesienia  z innego oddziału 

                                                      
38 Tj. liczba nowych przypadków zachorowań w określonym przedziale czasu w badanej populacji (iloraz liczby wykrytych 
zakażeń szpitalnych do liczby hospitalizacji). 
39 Dokument dostępny był również na serwerze szpitala. 
40 Tj. pomieszczenie przeznaczone do odosobnienia pacjenta lub grupy pacjentów, chorych na chorobę zakaźną albo osoby 
lub grupy osób, podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika 
chorobotwórczego na inne osoby. 
41 Dz. U. poz. 739 (dalej: „rozporządzenie ws. wymagań dla pomieszczeń i urządzeń”). 
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lub szpitala. Wobec pacjentów, u których rozpoznano takie zakażenie wywołane 
szczepem alarmowym stosowano ich izolację i kohortację, a w stosunku do 
pozostałych – stosowano standardowe działania, w szczególności obejmujące: 
higienę rąk, stosowanie środków ochrony osobistej, używanie sprzętu 
jednorazowego, dekontaminację narzędzi i sprzętu medycznego oraz powierzchni 
szpitalnych. W latach 2016-2017 (I półrocze) w Szpitalu przebywało 72 pacjentów ze 
szpitalnym zakażeniem płuc, spośród których 25 izolowano lub kohortowano na 
oddziałach szpitalnych w przystosowanych do tego celu salach, stosując 
jednocześnie reżim sanitarny (byli to pacjenci z zapaleniem płuc wywołanym 
szczepami alarmowymi). 

(dowód: akta kontroli str. 588-603) 

2.4.4. W latach 2015-2017 (I półrocze) udział patogenów alarmowych  
w zakażeniach szpitalnych wyniósł 32,3%, a w poszczególnych latach ww. okresu 
odpowiednio: 25,0%, 36,8% i 37,2%. 

(dowód: akta kontroli str. 604-607) 

2.4.5. W latach 2016-2017 (I półrocze) Szpital przesłał Państwowemu Powiatowemu 
Inspektorowi Sanitarnemu w Olsztynie (dalej: „PPIS”) cztery zgłoszenia przypadków 
podejrzeń lub rozpoznań zakażeń chorobami wskazanymi w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o zwalczaniu zakażeń,  
w tym jedno zgłoszenie przesłano terminowo, a przy dwóch nie odnotowano,  
w wyniku przeoczenia, daty ich wysłania. 

(dowód: akta kontroli str. 608) 

Jedno zgłoszenie rozpoznania posocznicy wywołanej pałeczkami Salmonella nie 
zostało przekazane PPIS w terminie określonym w art. 27 ust. 1 ustawy  
o zwalczaniu zakażeń. Przekazano je siódmego dnia po rozpoznaniu choroby  
(na podstawie badania mikrobiologiczno-serologicznego), podczas gdy powinno  
to nastąpić w ciągu 24 godzin. Dyrektor Szpitala wyjaśniła, że zgłoszenie to nie 
zostało wysłane w terminie przez przeoczenie w wyniku zinterpretowania przez 
lekarza prowadzącego przepisów, że posocznica nie podlega zgłoszeniu.  
Po zgłoszeniu przez laboratorium mikrobiologiczne wyhodowania szczepu 
Salmonella PPIS poprosił oddział o zgłoszenie jej na odpowiednim formularzu. 

(dowód: akta kontroli str. 515-520 i 608-609) 

2.4.6. W Szpitalu w latach 2015-2017 (I półrocze) wykonano łącznie 18.362 operacji, 
z czego: 
− 6.850 w 2015 r., w tym 6.664 na oddziałach zabiegowych,  29 na OIOM oraz 

157 na oddziałach zachowawczych,  
− 6.786 w 2016 r. (w tym odpowiednio: 6.584, 31 i 171), 
− 4.726 w I półroczu 2017 r. (w tym odpowiednio: 4.843, 9 i 74). 

Na podstawie analizy indywidualnej dokumentacji medycznej losowo wybranej próby 
1% liczby operowanych pacjentów w latach 2015-2017 (I półrocze)42, tj. 184 
operacji, ustalono m.in., że: 121 operowanym pacjentom podano profilaktycznie 
antybiotyk43 (w poszczególnych latach odpowiednio: 44, 50 i 27 pacjentom),  
a 63 go nie podano (odpowiednio: 25, 18 i 20). U jednego z pacjentów, 
operowanych w 2015 r. na Oddziale Chirurgii Szczękowej, któremu podano 
profilaktycznie antybiotyk, wystąpiło zakażenie szpitalne. 

(dowód: akta kontroli str. 610) 

                                                      
42 Szpital nie prowadził statystyki (ewidencji) operowanych pacjentów, którym podawano profilaktycznie antybiotyki. 
43 Żadnemu z operowanych pacjentów antybiotyk nie był podawany profilaktycznie podczas znieczulenia anestezjologicznego. 
Dokonano tego przed lub po operacji. 
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2.4.7. Na Izbie Przyjęć Szpitala44 nie utworzono tzw. „sepsis team”, tj. zespołu 
szybkiego reagowania, który w każdym przypadku podejrzenia sepsy wykonuje 
niezwłocznie badania mleczanów w krwi i krwi z posiewem oraz na bieżąco 
obserwuje objawy. Dyrektor MSzZ wyjaśniła, że do tej pory nie ma wymogu 
powołania takiego zespołu, a w Szpitalu nie odczuto potrzeby jego stworzenia.  
Ww. badania wykonywane są zgodnie z procedurą Szpitala. Podała również,  
że powołanie takiego zostanie rozpatrzone na Komitecie Medycznym. 

 (dowód: akta kontroli str. 515-520 i 611) 

W 2016 r. i I półroczu 2017 r. w MSzZ rozpoznano odpowiednio 19 i 13 przypadków 
sepsy (wszystkich rozpoznań dokonano na oddziałach szpitalnych). 

Zasady wykonywania w Szpitalu posiewu krwi ustalono w procedurze „Technika 
pobierania materiału do badań mikrobiologicznych i zasady pracy laboratorium 
mikrobiologicznego”. Procedura ta obowiązywała we wszystkich oddziałach 
szpitalnych i na Izbie Przyjęć i zawierała m.in. zalecenia dotyczące pobierania krwi  
u chorych z podejrzeniem sepsy. Zasady podawania antybiotyku o szerokim 
spectrum działania zostały natomiast określone w załączniku do zarządzenia 
Dyrektora Szpitala z 21 sierpnia 2014 r. pn. „Algorytm postępowania we wszystkich 
oddziałach, izbach przyjęć w przypadku ciężkiej sepsy i wstrząsu septycznego”, 
zawierającym wytyczne postępowania w ciężkiej sepsie i we wstrząsie septycznym, 
opracowane na podstawie zaleceń Surviving Sepsis Campaign 2012. 

W sprawozdawczości zewnętrznej Szpitala dotyczącej zakażeń szpitalnych w latach 
2016-2017 (I półrocze) nie wykazywano przypadków sepsy (W-MPWIS nie wymagał 
podawania takich informacji). 

W latach 2016-2017 (I półrocze) hospitalizowano 73 pacjentów z ciężkim 
zakażeniem, w tym 52 w 2016 r. i 21 w I półroczu 2017 r. Wstrząs septyczny 
rozpoznano w 2016 r. u jednego z pacjentów45 Kliniki Chirurgii Ogólnej, 
Małoinwazyjnej i Wieku Podeszłego. 

(dowód: akta kontroli str. 611-634) 

W Szpitalu prawidłowo realizowano działania w zakresie zapobiegania i zwalczania 
zakażeń szpitalnych, opracowano bowiem, wdrożono i aktualizowano procedury im 
zapobiegające, stosowano odpowiednie środki i zasady w procesie dezynfekcji  
i dekontaminacji pomieszczeń oraz prowadzono szkolenia i kontrole wewnętrzne  
z zakresu zakażeń. Szpital dysponował ponadto receptariuszem zawierającym 
wskazania dla antybiotykoterapii, prowadził rejestr zakażeń szpitalnych oraz 
posiadał warunki do izolacji pacjentów. Stwierdzono jednakże w tym obszarze 
nieprawidłowości polegające na: 
− sporządzaniu raportów z kontroli wewnętrznych ZKZS niezawierających 

niektórych wymaganych informacji i niedokumentowaniu ich przekazania 
Dyrektorowi Szpitala oraz zatwierdzania przez przewodniczącego Zespołu, 

− nieprzeprowadzaniu przez ZKZS kontroli wewnętrznych z wymaganą 
częstotliwością i zakresie, 

− nierzetelnym wypełnianiu indywidualnych kart rejestracji zakażenia szpitalnego, 
− wprowadzeniu obowiązku dokonywania oceny ryzyka wystąpienia zakażenia 

przy przyjęciu pacjenta na hospitalizację dopiero w maju 2017 r., 
− niedokonywaniu oceny ryzyka wystąpienia zakażenia u pacjentów 

przyjmowanych na hospitalizację, 
− nieterminowym przesłaniu PPIS zawiadomienia o podejrzeniu lub rozpoznaniu 

zakażenia lub choroby zakaźnej. 
                                                      
44 W strukturze organizacyjnej Szpitala nie funkcjonował Szpitalny Oddział Ratunkowy. 
45 W trakcie hospitalizacji nie wystąpił zgon z tego powodu. 
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3. Realizacja zaleceń i wniosków pokontrolnych państwowej 
inspekcji sanitarnej 

3.1. W latach 2016-2017 (I półrocze) Szpital kontrolowany był czterokrotnie przez 
W-MPWIS. Kontrole te dotyczyły spełniania wymogów rozporządzenia ws. wymagań 
dla pomieszczeń i urządzeń, a także realizacji działań zapobiegających szerzeniu 
się zakażeń i chorób zakaźnych, o których mowa w art. 13 ustawy o zwalczaniu 
zakażeń. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami W-MPWIS wydał dwie 
decyzje administracyjne, nakazując m.in.: zapewnienie w Szpitalu nadającego się 
do mycia i dezynfekcji obuwia oraz wyposażenia (m.in. krzesła, kozetka lekarska, 
podnóżek łóżka, podwieszek do kabiny do ćwiczeń), wydzielenie w jednym  
z oddziałów pomieszczenia na magazyn czystych inkubatorów, doprowadzenie 
części ścian do właściwego stanu sanitarno-technicznego, zlikwidowanie  
w pomieszczeniu, w którym są poddawane wstępnemu myciu i dezynfekcji brudne 
narzędzia chirurgiczne, przechowywania wyrobów medycznych i podgrzewania 
płynów wykorzystywanych do zabiegów operacyjnych, zlikwidowanie kanapy  
w magazynie bloku operacyjnego. W-MPWIS nakazał również zapewnić udział  
w ZKZS46: dwóch pielęgniarek lub położnych posiadających wymagane kwalifikacje 
(w terminie do 30 czerwca 2016 r.) oraz lekarza posiadającego wymagane 
kwalifikacje do pełnienia funkcji przewodniczącego (do 31 grudnia 2016 r.). 

Do 31 października 2017 r. Szpital poinformował W-MPWIS o wykonaniu wszystkich  
19 nałożonych na niego obowiązków, w terminach wynikających z jego decyzji. 

(dowód: akta kontroli str. 635-675) 

NIK zwraca uwagę, że Szpital w pismach do W-MPWIS nie wskazał w jaki sposób 
zrealizował 15, spośród 19 wydanych przez niego zaleceń (podał jedynie,  
że obowiązek wskazany w danym punkcie decyzji został wykonany/zrealizowany). 
Dyrektor MSzZ wyjaśniła, że przyjęto, że Szpital w pismach do W-MPWIS 
najczęściej nie wskazuje w jakiej formie, czy w jaki sposób nałożone na niego 
obowiązki są zrealizowane. Formę czy sposób ich realizacji określa W-MPWIS  
w ramach rekontroli. 

(dowód: akta kontroli str. 17, 104, 585-586, 635-636 i 669-675) 

Zdaniem NIK, wskazanie sposobu realizacji zalecenia umożliwia wstępną ocenę  
prawidłowości jego wykonania, jeszcze przed przeprowadzeniem, po pewnym 
czasie, kontroli sprawdzającej.  

W decyzji z 23 maja 2016 r. W-MPWIS nałożył na Szpital obowiązek zapewnienia 
udziału w ZKZS lekarza posiadającego wymagane kwalifikacje, podając w jej 
uzasadnieniu, że w myśl art. 67 ustawy o zwalczaniu zakażeń jedynie do 31 grudnia 
2015 r. przewodniczącym ZKZS mógł być lekarz, który posiada specjalizację inną 
niż określona na podstawie art. 15 ust. 5 ww. ustawy oraz ukończył kurs 
specjalistyczny z zakresu epidemiologii i kontroli zakażeń szpitalnych. Do kontroli 
NIK uzasadnienie tej decyzji W-MPWIS nie zostało zmienione. 

W-MPWIS poinformował kontrolera NIK47, że ukończenie w grudniu 2016 r.  
ww. kursu przez przewodniczącego ZKZS, posiadającego inną specjalizację niż 
określona na podstawie ww. przepisu, uznał za wykonanie nałożonego na Szpital  
w ww. decyzji obowiązku. 

 (dowód: akta kontroli str. 635-636 i 669-678) 

3.2. W latach 2016-2017 (I półrocze) w Szpitalu odnotowano podejrzenie 
wystąpienia dwóch ognisk epidemiologicznych. Zgłoszono je PPIS w terminie 

                                                      
46 Decyzja W-MPWIS z 23 maja 2016 r. 
47 Informacja uzyskana przez kontrolera NIK w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK. 
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wymaganym § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie rejestrów zakażeń. 
Przekazano również raporty końcowe z wygaszenia tych ognisk. 

 (dowód: akta kontroli str. 679-689) 

3.3. W ww. okresie Szpital nie otrzymał decyzji Państwowego Inspektora 
Sanitarnego o czasowym zamknięciu oddziału szpitalnego w związku  
z ewentualnym potwierdzonym epidemicznym wzrostem liczby zakażeń szpitalnych. 

(dowód: akta kontroli str. 635-636) 

Szpital każdorazowo informował Państwowego Inspektora Sanitarnego o wykonaniu 
wniosków pokontrolnych. Przekazywał mu również raporty o podejrzeniu 
wystąpienia i wygaszeniu ogniska epidemicznego. 

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

4.1. Szacunkowe koszty poniesione przez MSzZ w latach 2015-2017 (I półrocze)  
w związku z przedłużeniem hospitalizacji z powodu zakażeń szpitalnych wyniosły 
ogółem 514,0 tys. zł, w tym: 157,9 tys. zł w 2015 r., 170,9 tys. zł w 2016 r.  
i 185,2 tys. zł w I półroczu 2017 r.48 Przeciętne wydłużenie hospitalizacji zakażonego 
pacjenta wyniosło w poszczególnych ww. okresu odpowiednio: 8, 10 i 8 dni. 

(dowód: akta kontroli str. 690-692) 

Dyrektor MSzZ wyjaśniła, że w kierunku  zmniejszenia kosztów leczenia zakażeń 
szpitalnych realizowana m.in. jest duża liczba badań mikrobiologicznych celem 
wczesnego wykrycia czynnika etiologicznego zakażenia i szybkiego rozpoczęcia 
antybiotykoterapii. Prowadzony jest także czynny nadzór epidemiologiczny. Ponadto 
nabywana jest duża ilość sprzętu jednorazowego, a na wielu oddziałach szpitalnych 
wprowadzono małoinwazyjne zabiegi laparoskopowe. 

(dowód: akta kontroli str. 69-73) 

4.2. W latach 2015-2017 (I półrocze) koszty ogółem Szpitala wyniosły  
217.578,6 tys. zł (w poszczególnych latach odpowiednio: 85.980,8 tys. zł,  
90.325,9 tys. zł i 41.271,9 tys. zł).  
Koszty związane z funkcjonowaniem systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń 
szpitalnych w ww. okresie wyniosły ogółem 19.475,5 tys. zł (w poszczególnych 
latach odpowiednio: 7.384,0 tys. zł, 7.563,4 tys. zł,  4.528,1 tys. zł), tym:  
− 10.443,6 tys. zł – koszty zużycia sprzętu jednorazowego użytku (odpowiednio: 

4.035,5 tys. zł, 4.084,3 tys. zł, 2.323,8 tys. zł), 
− 3.112,0 tys. zł – koszty sterylizacji i dekontaminacji (1.197,1 tys. zł,  

1.228,9 tys. zł i 686,0 tys. zł), 
− 1.654,6 tys. zł – koszty zużycia antybiotyków (710,3 tys. zł, 634,6 tys. zł  

i 309,7 tys. zł), 
− 1.370,7 tys. zł – koszty utrzymania czystości i dezynfekcji powierzchni 

szpitalnych (381,0 tys. zł, 420,1 tys. zł, 569,6 tys. zł), 
− 1.003,8 tys. zł – koszty prania (311,7 tys. zł, 449,6 tys. zł i 242,5 tys. zł), 
− 790,0 tys. zł – koszty badań mikrobiologicznych49 (308,8 tys. zł, 320,3 tys. zł  

i 160,9 tys. zł), 
− 707,6 tys. zł – koszty utylizacji odpadów medycznych (286,9 tys. zł, 279,6 tys. zł 

i 141,1 tys. zł), 

                                                      
48 Wzrost szacunkowych kosztów w I półroczu 2017 r. wynikał głównie z ponad dwukrotnego wydłużenia przeciętnego pobytu 
pacjenta zakażonego na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (w 2015 i 2016 r. wyniósł on na tym oddziale 
odpowiednio 11 i 14 dni w 2016 r., a w I półroczu 2017 r. – 30 dni). 
49 Udział tych kosztów w kosztach realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wyniósł: 
0,36% w 2015 r., 0,35% w 2016 r. i 0,39% w I półroczu 2017 r. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 



 

26 

− 393,3 tys. zł – koszty osobowe zatrudnienia personelu zajmującego się 
zwalczaniem zakażeń szpitalnych (152,7 tys. zł, 145,9 tys. zł i 94,7 tys. zł). 

 (dowód: akta kontroli str. 694-695) 

Udział kosztów funkcjonowania systemu zwalczania zakażeń szpitalnych  
w kosztach ogółem wyniósł: 8,6% w 2015 r., 8,4% w 2016 r. (7,8% w I półroczu), 
11,0% w I półroczu 2017 r. W latach 2015-2017 (I półrocze) wskaźnik ten wyniósł 
9,0%. Udział kosztów funkcjonowania systemu zwalczania zakażeń szpitalnych  
w przychodach z tyt. wykonania świadczeń finansowanych ze środków publicznych 
wyniósł: 10,5% w 2015 r., 10,6% zarówno w 2016 r., jak i w I półroczu, 12,9%  
w I półroczu 2017 r. W latach 2015-2017 (I półrocze) wskaźnik ten wyniósł 11,0%. 

(dowód: akta kontroli str. 693) 

4.3. Dyrektor Szpitala wyjaśniła, że w latach 2016-2017 (do czasu kontroli NIK)  
w Szpitalu na bieżąco analizowano koszty ponoszone na leczenie osób zakażonych 
i koszty dotyczące funkcjonowania systemu zakażeń szpitalnych. Analiza kosztów 
poniesionych na leczenie pacjentów, u których wykryto zakażenie szpitalne, 
wykazała, że nie odbiegały one znacznie od wyceny kosztów medycznych 
dotyczących leczenia pozostałych pacjentów. Problem stanowiła wydłużona długość 
hospitalizacji (w tym w ramach kosztochłonnego OIOM), co wpływało na zajęcie 
potencjału Szpitala, a przez to ograniczenie możliwości realizacji świadczeń  
na rzecz pozostałych pacjentów.  

(dowód: akta kontroli str. 69-73 i 696-717) 

4.4. W latach 2016-2017 (I półrocze) prowadzone były przeciw Szpitalowi dwa 
postępowania sądowe z tytułu zakażeń szpitalnych. W ich wyniku Szpital zapłacił na 
rzecz powodów 20,5 tys. zł, a koszty postępowania sądowego wyniosły 3,2 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 718) 

Szpital podejmował działania w celu ograniczenia kosztów leczenia zakażeń 
szpitalnych. Zwiększał jednocześnie wydatki na funkcjonowanie systemu 
zapobiegania im i zwalczania. 

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 Kontroli50, wnosi o: 

1) podjęcie działań w celu zapewnienia w składzie ZKZS lekarza 
(przewodniczącego) z wymaganą specjalizacją,  

2) uwzględnienie w regulaminie organizacyjnym stanowiska specjalisty do spraw 
epidemiologii i higieny,  

3) sporządzanie raportów z kontroli wewnętrznych ZKZS zawierających wszystkie 
wymagane informacje i dokumentowanie przekazania ich Dyrektorowi Szpitala  
i zatwierdzania przez przewodniczącego Zespołu, 

4) przeprowadzanie przez ZKZS kontroli wewnętrznych z wymaganą 
częstotliwością i zakresie, 

5) rzetelne wypełnianie kart rejestracji zakażenia szpitalnego, 

6) dokonywanie oceny ryzyka wystąpienia zakażenia u wszystkich pacjentów 
niezwłocznie po przyjęciu ich na hospitalizację, 

7) zapewnienie terminowego przesyłania PPIS zawiadomień o podejrzeniu  
lub rozpoznaniu zakażenia lub choroby zakaźnej. 

                                                      
50 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 
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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 1 grudnia 2017 r. 

  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontroler Dyrektor 
Andrzej Zyśk Krzysztof Śleszyński 

doradca ekonomiczny 
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