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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli,1 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu skontrolowała Samodzielny Wojewódzki 

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach2, 

w  zakresie przestrzegania praw pacjenta w lecznictwie psychiatrycznym w latach 2009–2011 

(I półrocze).  

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

podpisanym w dniu 10 października 2011 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, stosownie do art. 60 

ustawy o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.  

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami działania 

Szpitala w zakresie spraw objętych kontrolą.  

 

                                                 
1  Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm., dalej – ustawa o NIK 
2 dalej – Szpital 
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PowyŜszą ocenę ogólną uzasadniają następujące ustalenia kontroli i wynikające z nich 

oceny cząstkowe: 

1. NajwyŜsza Izba Kontroli, uwzględniając kryteria legalności i rzetelności, 

pozytywnie ocenia organizację w Szpitalu opieki psychiatrycznej, pomimo 

stwierdzonych nieprawidłowości.   

1.1. W badanym okresie Szpital udzielał świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka 

psychiatryczna i leczenie uzaleŜnień w formie stacjonarnej dysponując na czterech oddziałach 

220 łóŜkami szpitalnymi, z tego 145 na dwóch oddziałach ogólnych (oddziały B i C), w tym 

40 łóŜkach przeznaczonych było do wykonywania środków zabezpieczających w warunkach 

podstawowego zabezpieczenia3, oraz 75 na dwóch oddziałach (oddziały D-1 i D-2+B-5) 

w całości wyznaczonych przez Ministra Zdrowia do wykonywania środków 

zabezpieczających w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia. Liczba leczonych pacjentów 

na wszystkich oddziałach w Szpitalu wynosiła: 3 654 osób w 2009 r., 3 635 - w 2010 r. 

i  2 054 - w I półroczu 2011 r., z tego na czterech oddziałach psychiatrycznych (ogólnych 

i  sądowych) odpowiednio – 1 375 (38 % leczonych pacjentów), 1 415 (39 %) i 831 (40 %). 

W okresie objętym kontrolą udzielone pacjentom świadczenia finansowane były na podstawie 

czterech umów zawartych z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu 

Zdrowia4. 

 Struktura i zakres działania Szpitala w oddziałach B i C psychiatrii ogólnej 

i  wykonujących podstawowe zabezpieczenia odpowiadały zapisom Rejestru Zakładów 

Opieki Zdrowotnej5 prowadzonego przez Wojewodę Opolskiego, statutu i regulaminów 

porządkowych Szpitala oraz rozporządzenia w sprawie środków zabezpieczających. 

W  przypadku dwóch oddziałów wyznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających 

w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia D-1 i D-2+B-5, faktyczna liczba łóŜek ustalona 

na podstawie oględzin oraz ujawniona w Rejestrze była niezgodna z ustaloną 

w rozporządzeniu w sprawie środków zabezpieczających liczbą dla Szpitala. I tak: 

- liczba łóŜek dla oddziału D-1 wg załącznika nr 4 do ww. rozporządzenia wynosiła 30, 

natomiast faktyczna liczba ustalona na podstawie oględzin wynosiła 25 łóŜek i była 

zgodna z danymi Rejestru, 

                                                 
3 Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych 

i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu 
powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających (Dz. U. Nr 179, poz. 1854 ze zm.), dalej 
- rozporządzenie w sprawie środków zabezpieczających. 

4 dalej - Oddział NFZ 
5 dalej - Rejestr 
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- liczba łóŜek dla oddziału D-2+B-5 wg załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia wynosiła 

60, natomiast faktycznie na oddziale znajdowało się 58 łóŜek, a w Rejestrze ujawniono 

ich 50. 

Przyczyną powyŜszych nieprawidłowości były zaniechania w dostosowaniu tych oddziałów 

do wymogów rozporządzenia w sprawie środków zabezpieczających oraz niedopełnienie 

obowiązku ustalonego w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki 

zdrowotnej6 zgłoszenia w terminie 14 dni Wojewodzie Opolskiemu zmian stanu faktycznego, 

celem aktualizacji danych zawartych w Rejestrze (stosowny wniosek złoŜono w trakcie 

kontroli NIK). Odpowiedzialność za powyŜsze nieprawidłowości ponosi Dyrektor Szpitala. 

NIK zwraca uwagę, Ŝe wykorzystanie łóŜek na oddziałach sądowo-psychiatrycznych 

w stosunku do łóŜek rzeczywistych7 w oddziale D-1 wyniosło w 2009 r. i 2010 r. – 106 %, 

a w oddziale D-2+B-5 – 92 % i 103 %, przy czym w I półroczu 2011 r. wskaźnik ten wyniósł 

aŜ 116 %.  

Liczba zatrudnionego w Szpitalu personelu medycznego i pozostałych pracowników 

związanych z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych psychiatrycznych była zgodna 

z zapisami w umowach z Oddziałem NFZ na dzień ich zawierania. Liczba lekarzy, 

pielęgniarek, sanitariuszy (w tym sanitariuszy-ochroniarzy), psychologów, instruktorów 

terapii zajęciowej i terapeutów w badanym okresie wzrosła, odpowiednio z 12 do 15 (z tego 

specjaliści-psychiatrzy z 6 do 8), ze 121 do 123, z 64 do 71, z 6 do 10, z 22 do 24. Poziom 

zatrudnienia pozostałych pracowników administracyjnych i obsługi w tym okresie obniŜył 

się o 2 etaty (z 58 do 56). 

Stwierdzono natomiast, Ŝe na oddziałach D-1 i D2, liczba zatrudnionego personelu nie 

odpowiadała wymogom odpowiednio § 4 ust. 2 i § 4 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w  sprawie 

środków zabezpieczających, gdyŜ łączne zatrudnienie wg stanu na 30 czerwca 2011 r. 

wynosiło 70 etatów wobec wymaganych 1808 (odpowiadającej dwukrotnej pojemności 

oddziałów). W wyjaśnieniu Dyrektor Szpitala podał, Ŝe zatrudnienie na tych oddziałach jest 

dostosowane do wielkości kontraktów zawartych z Oddziałem NFZ, a kwota środków 

w kontraktach uwzględniająca wymagane zatrudnienie w tych oddziałach powinna być 

większa o 108 % (ok. 9 227 tys. zł). W Szpitalu brak jednak było dokumentów wskazujących 

na działania podjęte w celu pozyskania odpowiednich wartości kontraktów w tym zakresie. 

                                                 
6 Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm., przepis utracił moc z dniem 1 lipca 2011 r., dalej ustawa o ZOZ. 
7 tj. łóŜek znajdujących się na salach chorych z pełnym wyposaŜeniem (nie uwzględnia się miejsc w opiece 

domowej i w oddziałach dziennych). 
8 Stan zatrudnienia w tych oddziałach na ostatni dzień 2009 r. i 2010 r. wynosił odpowiednio: 64 i 68 etatów, tj., tj. 36 % 
i 38 % wymaganej § 4 ust. 1 pkt 4 (D2+B-5) i §4 ust. 2 (D-1) rozporządzeniem o wykonywaniu środków zabezpieczających. 
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Personel medyczny Szpitala był uprawniony do stosowania przymusu bezpośredniego, odbyte 

w tym zakresie szkolenia były udokumentowane, a zasady stosowania – uregulowane od 

1 stycznia 2007 r. pisemną instrukcją, która uwzględniała postanowienia rozporządzenia 

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

stosowania przymusu bezpośredniego9.  

1.2. Szpital dysponował 18 obiektami, z tego w pięciu udzielano świadczeń medycznych, 

11 stanowiły obiekty pomocnicze i gospodarcze, a dwa nie były uŜytkowane w związku 

z  prowadzonymi pracami remontowymi. 

Szpital dysponował opracowanym w 2007 r. programem dostosowawczym do wymagań 

określonych w rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 10 listopada 2006 r. w sprawie 

wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia 

i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej10, który w myśl art. 41 ust. 1 rozporządzenia Ministra 

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

względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej11, 

stanowi program dostosowania do wymagań określonych w 2011 r. 

Wszystkie uŜytkowane obiekty budowlane, zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane12, poddawane były wymaganym kontrolom okresowym, które 

zgodnie z art. 62 ust. 4 ustawy, przeprowadzały osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

Kontrole przeprowadzane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nie 

wykazały nieprawidłowości. 

Dla wszystkich obiektów Szpitala prowadzono ksiąŜki obiektów budowlanych w sposób 

określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksiąŜki 

obiektu budowlanego13. 

1.3. Na podstawie przeprowadzonych oględzin czterech (50 %) oddziałów Szpitala14, 

w  których udzielano świadczeń ustalono, Ŝe stan sanitarny sal chorych, sanitariatów 

(zorganizowanych oddzielnie dla kobiet i męŜczyzn), gabinetów: zabiegowych, lekarskich 

i psychologów, pomieszczeń do przygotowywania i rozdziału posiłków oraz pozostałych 

ogólnodostępnych nie budził zastrzeŜeń.  

Ponadto 49 (79 %) sal chorych wyposaŜonych było dodatkowo w umywalki z dostępem do 

bieŜącej zimnej i ciepłej wody. Liczba i rodzaje urządzeń sanitarnych w poszczególnych 

                                                 
9 Dz. U. Nr 103, poz. 514, dalej rozporządzenie w sprawie przymusu bezpośredniego. 
10 Dz. U. Nr 213, poz. 1568 ze zm. 
11 Dz. U. Nr 31, poz. 158, przepis obowiązujący od 26 lutego 2011 r., dalej - rozporządzenie w sprawie wymagań. 
12 Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm. 
13 Dz. U. Nr 120, poz. 1134. 
14 Oględziny przeprowadzono w oddziałach psychiatrii ogólnej B i C, oddziale sądowo-psychiatrycznym D-2+B-5 i oddziale 
dla osób uzaleŜnionych z orzeczonym środkiem zabezpieczających D-1 dysponującymi łącznie 228 (48 %) łóŜkami. 
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oddziałach gwarantowały pacjentom stały dostęp i poszanowanie intymności. Stan 

sanitariatów dla pacjentów w Izbie przyjęć był poprawny, przy czym NIK zwraca uwagę na 

widoczne oznaki zuŜycia zainstalowanych urządzeń. 

We wszystkich czterech oddziałach znajdowały się pomieszczenia do składowania bielizny 

oraz pomieszczenia na odpady, o których mowa w § 24 rozporządzenia w sprawie wymagań, 

a podłogi wykonane były z materiałów umoŜliwiających ich mycie i dezynfekcję. 

 Oddziały psychiatryczne Szpitala, wyznaczone do wykonywania środków 

zabezpieczających B i C oraz D-1 i D-2+B-5 spełniały wymogi odpowiednio §3 pkt 1 i 2 oraz 

§4 pkt. 1-3 i załącznika nr 6 rozporządzenia w sprawie wykonywania środków 

zabezpieczających, za wyjątkiem braku telewizji wewnętrznej umoŜliwiającej obserwację sal 

izolatek (oddział D-1, sala nr 111 oraz oddział D-2, sala nr 221).  

1.4. W 2009 r. i w 2010 r. w zawiązku z zapotrzebowaniem na świadczenia medyczne w 

rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzaleŜnień, Szpital udzielił świadczeń ponad limity 

ustalone w umowach z Oddziałem NFZ, co spowodowało tzw. nadwykonania, których 

wartość wyniosła: 

- w 2009 r. - 965 122,60 zł, tj. 5,4 % wartości świadczeń objętych umową15, 

- w 2010 r. –1 028 353,50 zł, tj. 5,6 % wartości świadczeń objętych umową. 

Szpital podjął działania zmierzające do wyegzekwowania zapłaty przez Oddział NFZ za pełną 

ilość świadczeń, polegające na wystąpieniu na drogę sądową o zapłatę za wykonane usługi 

w 2009 r. oraz zawarciu umowy ugody i uzyskaniu 907 337,52 zł (82 % kwoty 

wnioskowanej) za 2010 r.  

1.5.  Dokumentacja medyczna (zbiorcza i indywidualna) przechowywana była na oddziałach 

poddanych oględzinom oraz w Izbie przyjęć w  sposób chroniący ją przed dostępem osób 

nieuprawnionych oraz zniszczeniem. 

2. NajwyŜsza Izba Kontroli, uwzględniając kryteria legalności i rzetelności, pozytywnie 

ocenia działania Szpitala w zakresie zabezpieczenia praw pacjenta, pomimo 

stwierdzonych nieprawidłowości. 

2.1. Dostępność do świadczeń medycznych w Szpitalu w badanym okresie była 

zabezpieczona prawidłowo, pacjenci przyjmowani byli na bieŜąco (bez kolejki) na oddziały 

psychiatrii ogólnej i sądowo-psychiatryczne. Natomiast na oddział rehabilitacji, terapii 

uzaleŜnień i do zakładu opiekuńczo-leczniczego średni czas oczekiwania na przyjęcie wynosił 

162 dni (od 91 dni na dzień 31 grudnia 2009 r. do 277 dni na dzień 30 czerwca 2011 r.). 

                                                 
15 Nadwykonania obejmowały ponadto inne niŜ psychiatryczne usługi medyczne w 2009 r. na kwotę 590 727,80 zł 

(rehabilitacja ogólnoustrojowa i neurologiczna). 
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Spośród tych oddziałów, najdłuŜszy czas oczekiwania, od 142 dni (przypadki pilne) do 710 

dni (wszyscy oczekujący), dotyczył zakładu opiekuńczo-leczniczego, a najkrótszy 39-45 dni - 

oddziału terapii uzaleŜnień. 

Średnie wykorzystanie łóŜek na oddziałach szpitalnych wynosiło: 

- w 2009 r. - 89,9 % (najniŜsze - 76,9 % rehabilitacja neurologiczna, najwyŜsze – 106 % 

oddział D-1) przy łącznej liczbie osób leczonych – 3 654, 

- w 2010 r. – 97,8 % (72,8 % oddział B-7 i 105,7 % oddział D-1) przy 3 635 osobach, 

- w I półroczu 2011 r. – 95,1 % (72,4 % rehabilitacja neurologiczna i 116 % oddział 

D-2+B-5) przy 2 054 osobach. 

2.2. Prowadzona w Szpitalu z wykorzystaniem oprogramowania informatycznego lista 

oczekujących na przyjęcie, uwzględniała wymogi zarządzenia Dyrektora Szpitala nr 12/2008 

z dnia 22 października 2008 r., a powołany tym zarządzeniem Zespół oceny przyjęć 

realizował zadania zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych16. Stwierdzono natomiast, Ŝe nie 

wszystkie wpisy w liście oczekujących17 zawierały kompletne dane wymagane art. 20 ust. 2 

pkt 3 ww. ustawy, brak było bowiem numeru PESEL (3,5 % wpisów), adresu (2 %), 

ustalonego sposobu komunikacji ze świadczeniobiorcą (3 %). PowyŜsze dotyczyło wyłącznie 

pacjentów oczekujących na przyjęcie na oddział terapii uzaleŜnień. Kierownik tego oddziału 

wyjaśnił, Ŝe brak tych danych wynikł z niepodania ich przez pacjenta.  

Informacje (dane) o osobach oczekujących na przyjęcie do Szpitala, były przekazywane drogą 

elektroniczną do Oddziału NFZ na zasadach ustalonych w art. 23 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy 

o świadczeniach opieki zdrowotnej. 

2.3.  Wpisy w rejestrach osób przyjętych na oddziały psychiatrii ogólnej B i C na podstawie 

art. 22, 23, 24, 28 i 29 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego18, 

prowadzonych na zasadach ustalonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki 

Społecznej z dnia 23 listopada 1995 r. regulującym szczegółowy sposób działania szpitala 

psychiatrycznego w sprawach przyjmowania oraz wypisywania ze szpitala 

psychiatrycznego19, nie obejmowały wszystkich pacjentów przyjętych do Szpitala w ww. 

trybach, brak bowiem było wpisów o 78 osobach20 przyjętych w trybie przymusowym. 

Brakujące dane odnotowano wprawdzie w prowadzonych dodatkowo zeszytach, bez podania 

                                                 
16 Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zam. dalej - ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej. 
17 Oględziny przeprowadzono na podstawie wpisów ze stycznia i maja 2011 r. zawierających 421 rekordów (wpisów). 
18 Dz. U. Nr 111, poz. 535 ze zm. 
19 Dz. U. Nr 150, poz. 736, dalej rozporządzenie w sprawach przyjmowania oraz wypisywania ze szpitala psychiatrycznego. 
20 Brak wpisów dotyczył 69 pacjentów na Oddziale Psychiatrii Ogólnej B (2009 r. – 35, 2010 r. – 27 i I półroczu 2011 r. – 7) 

oraz 9 pacjentów na Oddziale Psychiatrii Ogólnej C (2009 r. – 2 i w 2010 r. – 7). 



 
 

7 

jednak daty przyjęcia na oddział. W ocenie NIK tak niespójny sposób prowadzenia tej 

ewidencji istotnie utrudniał analizę wykonania obowiązków wynikających z art. 23 ust. 4 

ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Odpowiedzialni zgodnie z  §8 rozporządzenia 

w sprawach przyjmowania oraz wypisywania ze szpitala psychiatrycznego ordynatorzy 

oddziałów wyjaśnili to praktyką związaną z przyjęciami, błędami przy dokonywaniu wpisów, 

a brak wpisów dat przyjęcia pacjenta na oddział - przeoczeniem.  

2.4.  Szczegółowe badanie indywidualnej dokumentacji medycznej 27 (14 %) pacjentów21 

dotyczące przestrzegania zasad przyjmowania do Szpitala i przestrzegania praw pacjenta 

określonych w art. 21-32 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego wykazało, Ŝe: 

- w trzech przypadkach przy przyjęciu do Szpitala, badanie przeprowadził lekarz nie będący 

psychiatrią (w jednym neurolog, a w dwóch lekarz medycyny będący w trakcie 

specjalizacji psychiatrycznej), a Ŝadnym z tych przypadków lekarz przeprowadzający 

badanie i podejmujący decyzję o przyjęciu pacjenta w trybie nagłym (bez zgody pacjenta), 

nie zasięgnął pisemnej opinii innego lekarza wykorzystując zasady ustalone w art. 22 ust. 

2a ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.  

- w dwóch przypadkach brak było dokumentu zatwierdzającego przez ordynatora oddziału 

przyjęcie pacjenta do Szpitala, o którym mowa w art. 23 ust. 4 ustawy, 

- w dwóch przypadkach w dokumentacji nie odnotowano daty przyjęcia pacjenta, 

- w osiemnastu przypadkach brak było potwierdzenia zawiadomienia sądu opiekuńczego 

przez Dyrektora Szpitala o przyjęciu pacjentów do Szpitala bez ich zgody, o którym 

mowa w art. 23 ust. 4 ustawy, a w 21 przypadkach - brak było potwierdzenia 

zawiadomienia sądu o wypisaniu pacjenta lub o zmianie jego statusu, w zakresie 

ustalonym w § 9 ust. 2 i 4 rozporządzenia w sprawach przyjmowania oraz wypisywania ze 

szpitala psychiatrycznego wg wzorów określonych w załącznikach nr 5 i nr 6 do tego 

rozporządzenia. 

PowyŜsze nieprawidłowości Dyrektor Szpitala wyjaśnił przeoczeniem tych obowiązków 

przez ordynatorów oddziałów i lekarzy przyjmujących oraz wskazał, Ŝe prawdopodobnie we 

wszystkich wymienionych przypadkach pomimo braku adnotacji w indywidualnej 

dokumentacji medycznej, sąd opiekuńczy został telefonicznie lub drogą telefaksową 

zawiadomiony, jednakŜe nie zachowano potwierdzenia tego faktu. 

  Stwierdzono ponadto, Ŝe w 19 przypadkach w badanej dokumentacji nie było informacji 

o wysłuchaniu pacjentów przez sędziego wizytującego na zasadach ustalonych w art. 45 ust. 2 

                                                 
21 Badaniem objęto dokumentację 14 (8 %) pacjentów przyjętych w badanym okresie do Szpitala spośród 177 pacjentów 
przyjętych na podstawie art. 23, 24 i 29 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, odpowiednio do przepisu: 156, 18 i 3 oraz 
dokumentację 13 (wszystkich) pacjentów przyjętych do Szpitala w trybie art. 22 ust. 3 w związku z art. 22 ust. 5 ustawy.  
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ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, pomimo tego, iŜ jak wyjaśnił Dyrektor Szpitala 

wysłuchania takie miały miejsce.  

W przypadku trzech pacjentów przyjętych do Szpitala w trybie art. 24 ust. 1 ustawy 

o ochronie zdrowia psychicznego stwierdzono, Ŝe czas ich pobytu przekroczył wymiar 10 dni 

ustalony w art. 24 ust. 2 ustawy i trwał: 33 dni, 49 dni i 32 dni, a w dokumentacji medycznej 

tych pacjentów brak było informacji o przyczynach powyŜszych sytuacji. W wyjaśnieniu 

Dyrektor Szpitala wskazał m.in. na: przeoczenie lekarzy w zakresie uzupełnienia 

dokumentacji oraz wydłuŜającą się procedurę związaną z wydaniem opinii o pacjencie przez 

lekarza specjalistę oraz decyzją sądu opiekuńczego wydaną po 26 dniach (w której zmieniono 

kwalifikację przyjęcia – art. 23 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego). 

We wszystkich (22) wymaganych przypadkach, pomimo obowiązku ustalonego w art. 23 

ust.3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego w dokumentacji nie odnotowano faktu 

przekazania pacjentom przez lekarza przyjmującego informacji o przyczynie przyjęcia do 

Szpitala bez ich zgody oraz informacji o prawach pacjenta. Nie odnotowywano teŜ faktu 

zapoznania pacjenta na podstawie  art. 33 ust. 2 ww. ustawy z planowanym postępowaniem 

leczniczym. Dyrektor Szpitala w wyjaśnieniu wskazał przeoczenie obowiązku zamieszczenia 

stosownych adnotacji przez lekarzy przyjmujących. 

2.5.  Prowadzona w Izbie przyjęć Szpitala Księga odmów, przyjęć do szpitala i porad 

ambulatoryjnych wykonywanych w izbie zawierała wszystkie dane, o których mowa w § 27 

ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów 

i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania22. 

2.6. Kontrola indywidualnej i zbiorczej dokumentacji medycznej w zakresie stosowania 

przymusu bezpośredniego w Szpitalu, o którym mowa w art. 3 pkt 6 ustawy o ochronie 

zdrowia psychicznego, obejmująca 12 (1,3 %) losowo wybranych  przypadków z badanego 

okresu wykazała, Ŝe: 

- decyzję o zastosowaniu przymusu kaŜdorazowo podejmował lekarz, potwierdzając to 

wpisem w Karcie zastosowania unieruchomienia lub izolacji (dalej karta zastosowania), 

w dokumentacji opisano m.in. przyczyny i okoliczności zastosowania, jego rodzaj i czas 

trwania, przypadki te odnotowane były w raportach pielęgniarskich, przymus bezpośredni 

zastosowany był przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników medycznych (lub 

w ich obecności), 

                                                 
22 Dz. U. Nr 252, poz. 1697, do 31 grudnia 2010 r. zasady prowadzenia księgi ustalono w §20 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej 
oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 247, poz. 1819 ze zm.), prowadzona księga wypełniała wymogi tego przepisu. 
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- lekarz zlecający zastosowanie przymusu bezpośredniego sporządzał zawiadomienia 

kierowane do Dyrektora Szpitala wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do 

rozporządzenia w sprawie przymusu bezpośredniego, 

- zasadność zastosowania przymusu bezpośredniego potwierdzał Zastępca Dyrektora ds. 

Lecznictwa, przy czym w Ŝadnym przypadku nie odnotowano daty tego potwierdzania. 

Dyrektor Szpitala wyjaśnił powyŜsze niedostrzeganiem konieczności jej podania oraz 

oświadczył, Ŝe obowiązek ten został juŜ wdroŜony. 

W badanej dokumentacji stwierdzono ponadto następujące nieprawidłowości: 

- w 9 (75 %) przypadkach karta zastosowania przymusu bezpośredniego nie była zgodna 

z wzorem ustalonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie przymusu 

bezpośredniego, niezgodność polegała na liczbie i oznaczeniach (kodach) obserwacji, 

- w 3 (25 %) kartach w tabeli obserwacji brak było adnotacji pielęgniarki dyŜurnej, 

o kontrolowaniu stanu fizycznego osoby unieruchomionej nie rzadziej, niŜ co 15 minut, co 

było niezgodne z §13 rozporządzenia w sprawie przymusu bezpośredniego, 

- w 4 (50 %) przypadkach, w których zlecono przedłuŜenie przymusu, w kartach nie 

odnotowano krótkotrwałego uwolnienia pacjenta od unieruchomienia nie rzadziej niŜ co 

4 godziny, o którym mowa w § 14 ust.1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie przymusu 

bezpośredniego, 

- we Ŝadnym przypadku w dokumentacji nie odnotowano, Ŝe pacjent został uprzedzony 

o moŜliwości zastosowania wobec niego przymusu bezpośredniego, o którym mowa w art. 

18 ust. 5 i 8 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. 

2.7. W Szpitalu zapewniono pacjentom dostęp do konsultacji lekarzy innych specjalności niŜ 

psychiatria poprzez zatrudnienie na umowach o pracę lekarzy specjalistów m.in. chirurgii 

ogólnej, chorób wewnętrznych, neurologii i rehabilitacji medycznej, a takŜe świadczenie 

usług medycznych dla hospitalizowanych pacjentów w innych specjalnościach medycznych 

i transporcie sanitarnym, przez podmioty zewnętrzne na podstawie umów zabezpieczających 

interesy Szpitala, na które wydatkowano 287 148 zł (0,63 % kwoty umów zawartych 

z Oddziałem NFZ). 

 Pacjentom zapewniono takŜe poszanowanie godności i intymności w trakcie udzielanych 

świadczeń medycznych. Na podstawie oględzin czterech oddziałów ustalono, Ŝe badania 

pacjentów, wywiad z nimi, przekazywanie informacji o stanie zdrowia i planowanym 

leczeniu, kontakty z najbliŜszymi pacjenta mogą być prowadzone w nie mniej niŜ w 28 

pomieszczeniach, m.in. w gabinetach lekarskich, w gabinetach psychologów, terapeutów 
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i pedagogów, w gabinetach zabiegowych i w dyŜurkach pielęgniarek. Ponadto w trzech 

oddziałach znajdowały się osobne pomieszczenia do spotkań pacjentów z najbliŜszymi. 

2.8.  Przygotowywanie i rozdział posiłków na szpitalne oddziały realizował na podstawie 

umowy, podmiot zewnętrzny wybrany w postępowaniu publicznym. Posiłki dla pacjentów, 

zgodnie z wynikami kontroli trzech dekadowych jadłospisów przeprowadzonej przez 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach, podawane były zgodnie 

z ustalonymi dietami (podstawową, wątrobową i cukrzycową), w ocenianych jadłospisach nie 

wystąpiła powtarzalność zestawów, serwowane były trzy posiłki (śniadania, obiady i kolacje), 

posiłki były urozmaicone i zawierały dodatki produktów sezonowych23. Na wszystkich 

oddziałach pacjenci mieli dostęp do napojów (ciepłych, przyrządzanych w kuchenkach 

oddziałowych z udziałem personelu i chłodzących) w okresie między posiłkami. 

2.9.  Pacjentom zapewniono dostęp do informacji związanych z przyjęciem, pobytem 

i leczeniem, w tym dostęp do regulaminu porządkowego, informacjach o osobach kierujących 

komórką organizacyjną, tygodniowym plan zajęć, karcie praw pacjenta, trybie składania skarg 

i wniosków. Na oddziałach zainstalowany był ogólnodostępny aparat telefoniczny. 

2.10.  W Szpitalu zapewniono pacjentom moŜliwość korzystania z szerokiej palety zajęć 

w  czasie wolnym. Do dyspozycji pacjentów na trzech oddziałach z czterech poddanych 

oględzinom były podręczne księgozbiory oraz istniała moŜliwość korzystania ze 

zgromadzonego w warsztatach terapii zajęciowej księgozbioru i czasopism. We wszystkich 

oddziałach prowadzone były zajęcia świetlicowe, do dyspozycji pacjentów były odbiorniki 

telewizyjne i odtwarzacze DVD. Na oddziałach ponadto usytuowano stoły do tenisa oraz gry 

stołowe „piłkarzyki”. 

NIK pozytywnie ocenia zorganizowanie lub współorganizowanie w badanym okresie dla 

pacjentów ponad 30 róŜnych imprez: wycieczek i wyjazdów, w tym zagranicznych 

(uczestniczyło w nich 174 pacjentów), wystaw, kiermaszów (w tym eksponujących prace 

plastyczne pacjentów), zabaw, koncertów muzycznych. Na podkreślenie zasługuje wydawane 

cyklicznie (jako miesięcznik) przez Szpital od 1997 r. czasopisma pn. Zygzak, redagowanego 

przez pracowników i pacjentów24.  

2.11. W Szpitalu zapewniono pacjentom moŜliwość deponowania i swobodnego 

dysponowania środkami pienięŜnymi i przedmiotami wartościowymi, a takŜe umoŜliwiono 

zawarcie na oddziale szpitalnym umowy rachunku bankowego i realizowanie operacji 

bankowych za pośrednictwem pracownika banku, który przychodził do pacjenta. 

                                                 
23 Wskazano, Ŝe obiady były dwudaniowe, urozmaicone oraz zawierały źródło pełnowartościowego białka za wyjątkiem: 

obiadów serwowanych w dniu 1, 21 i 22 czerwca 2011 r. 
24 Do dnia zakończenia kontroli NIK wydano 150 numerów czasopisma. 



 
 

11 

2.12. W badanym okresie do Szpitala skierowano 25 skarg i wniosków. Stwierdzono, Ŝe 21 

(84 %) z nich zostało rozpatrzonych bezzwłocznie, a skarŜącym udzielono pisemnych 

odpowiedzi. Stwierdzono jednak, Ŝe w trzech przypadkach nie załatwiono skargi (nie 

udzielono odpowiedzi) w  terminie ustalonym w art. art. 237 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego25, a w jednym przypadku nie udzielono 

odpowiedzi w formie pisemnej na zasadach określonych  art. 238 § 1 ww. ustawy. Dyrektor 

Szpitala w wyjaśnieniu przyczyn ww. nieprawidłowości wskazał przedłuŜające się 

postępowanie i przeoczenie terminu oraz zorganizowanie bez zbędnej zwłoki spotkania na 

oddziale z udziałem skarŜącego, na którym wyjaśniono wszystkie podnoszone w skardze 

zarzuty, uznając skargę za w pełni załatwioną. 

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 

1. Uaktualnienie wpisów w Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej z uwzględnieniem 

liczby łóŜek na oddziałach sądowo-psychiatrycznych do wyznaczonej przez Ministra 

Zdrowia. 

2. Podjęcie działań mających na celu dostosowanie zatrudnienia na oddziałach sądowych-

psychiatrycznych do wymogów wynikających z rozporządzenia w sprawie wykonywania 

środków zabezpieczających. 

3. Zapewnienie systemu telewizji wewnętrznej, umoŜliwiającej obserwację sal izolatek na 

oddziałach dysponujących warunkami wzmocnionego zabezpieczenia. 

4. Prowadzenie rejestrów przyjęć do Szpitala bez zgody stosownie do wzoru ustalonego 

przepisami prawa. 

5. Zapewnienie rzetelnego prowadzenia dokumentacji medycznej, w tym dotyczącej 

stosowania przymusu bezpośredniego, uwzględniającej wszystkie działania 

podejmowane w stosunku do pacjentów. 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK 

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

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag 

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

niepodjęcia takich działań. 

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

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do 

                                                 
25 Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. 
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Dyrektora Delegatury NIK w Opolu umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen, uwag 

i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. 

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

informacji, o którym wyŜej mowa, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały 

właściwej Komisji NIK. 

 


