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I. Dane identyfikacyjne 
Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, dalej: Szpital albo WSZ 

 

Tomasz Karmiński, Dyrektor Szpitala, od 1 czerwca 2016 r., dalej: Dyrektor 

 

1. Zapewnienie warunków pobytu opiekunom dzieci w Szpitalu jako wypełnienie 
praw pacjentów niesamodzielnych do zapewnienia dodatkowej opieki 
pielęgnacyjnej. 

2. Zapewnienie warunków pobytu opiekunom dorosłych pacjentów 

niesamodzielnych jako wypełnienie praw tych pacjentów do zapewnienia 
dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. 

 

Lata 2019-2020 (do 28 lutego), z wykorzystaniem dowodów i danych dotyczących 

okresu wcześniejszego1. 

 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 

 

Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Poznaniu 

 

 

Marek Rozwalka, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli  
nr LPO/184/2019 z 20 grudnia 2019 r. 

(akta kontroli str. 1-6)  

  

 

                                                   
1 Dalej także: badany okres, kontrolowany okres. 
2 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm., dalej: ustawa o NIK 

Jednostka 
kontrolowana  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej  

Zakres przedmiotowy 
kontroli  

Okres objęty kontrolą  

Podstawa prawna 
podjęcia kontroli  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę  

Kontroler 



 

3 

II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2020 r., w czterech objętych 
szczegółowym badaniem oddziałach Szpitala4, niesamodzielnym pacjentom 
małoletnim oraz pacjentom dorosłym zapewniono możliwość korzystania z ich praw, 

w tym kontaktu z innymi osobami oraz całodobowej dodatkowej opieki 
pielęgnacyjnej.  

Opiekunowie pacjentów nie musieli zastępować w obowiązkach personelu 

medycznego lub interweniować w sprawie działań pielęgnacyjnych lub innych 
świadczeń. W regulacjach wewnętrznych WSZ właściwie określono prawa 

pacjentów małoletnich i dorosłych do kontaktu z innymi osobami oraz do 
całodobowej dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, a także zapewniono bezpieczeństwo 
oraz nienaruszanie praw innych pacjentów. Opiekunowie pacjentów małoletnich 
i dorosłych dobrze albo bardzo dobrze ocenili stopień: zadowolenia ze sprawowanej 

opieki pielęgnacyjnej, przestrzegania praw chorych oraz wykonywania czynności 
w ramach opieki nad nimi, jak również warunki pobytu w Szpitalu. Do WSZ 
nie wpływały w kontrolowanym okresie skargi w ww. przedmiocie, zgłaszano 
natomiast podziękowania.  

Pacjentom i ich opiekunom zapewniono znaczną liczbę pomieszczeń higieniczno-
sanitarnych, jednak niektóre z nich nie gwarantowały optymalnego komfortu. Szpital 

udostępnił fotele wypoczynkowe wszystkim opiekunom sprawującym całodobową 
opiekę nad pacjentami małoletnimi, jednak na Oddziale Pediatrycznym bez 
wymaganej pościeli, którą wydawano dopiero na żądanie. W oddziale tym 
nie zapewniono również możliwości ciągłej obserwacji dzieci młodszych z punktu 

pielęgniarskiego, a izolatki nie spełniały niektórych wymogów określonych dla tych 
pomieszczeń, co wynikało m.in. z przeszkód konstrukcyjno-budowlanych oraz braku 
środków finansowych. Od 1 stycznia 2020 r. Szpital nie zapewnił też w tym oddziale 
wymaganej liczby pielęgniarek, co było związane m.in. ze zmianą prawa oraz 

brakiem na rynku pracy osób posiadających niezbędne kwalifikacje. Po 3 lipca 
2019 r., wbrew znowelizowanym przepisom ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. 
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta5, dwukrotnie pobrano opłaty z tytułu 
pobytu opiekunów pacjentów małoletnich na Oddziale Pediatrycznym. Ponadto 

na czterech oddziałach objętych szczegółowym badaniem nie udostępniono 
informacji o nieponoszeniu opłat za pobyt opiekunów pacjentów małoletnich 
lub z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a na dwóch z tych 
oddziałów nie informowano także o wysokości opłat z tytułu sprawowania 

dodatkowej opieki pielęgnacyjnej nad dorosłymi pacjentami niesamodzielnymi. 

 

 

 

 

 

                                                   
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 
opisowej. 
4 Pediatrycznym, Otolaryngologicznym, Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym i Onkologicznym.  
5 Dz. U. z 2019 r. poz. 1127 ze zm., dalej: ustawa o prawach pacjenta.  

OCENA OGÓLNA 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe6 kontrolowanej działalności 

1. Zapewnienie warunków pobytu opiekunom dzieci 
w  Szpitalu jako wypełnienie praw pacjentów 
niesamodzielnych do zapewnienia dodatkowej opieki 
pielęgnacyjnej 

1.1. Prawa małoletniego pacjenta niesamodzielnego do kontaktu osobistego 
z innymi osobami i dodatkowej opieki pielęgnacyjnej w WSZ określono m.in. 
w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala7 oraz opracowanej procedurze systemu 

zarządzania jakością QP-PP10, pn. „Zakres opieki jaki może świadczyć 
rodzina/osoba wyznaczona przez pacjenta”8. W rozdziale IX. Regulaminu 
Organizacyjnego – Prawa Pacjenta wskazane zostało prawo do poszanowania jego 
życia prywatnego i rodzinnego, w tym m.in. do kontaktu osobistego, telefonicznego 

lub korespondencyjnego z innymi osobami, jak również do dodatkowej opieki 
pielęgnacyjnej zorganizowanej we własnym zakresie. Odwiedziny pacjentów 
określono w rozdziale XI ww. aktu, w którym wskazano zalecane do respektowania 
godziny tych odwiedzin, w tym prawo rodziców albo opiekunów do odwiedzania 

i przebywania z dzieckiem przez całą dobę. Całodobowy pobyt osób 
odwiedzających przewidziano ponadto w odniesieniu do pacjentów znajdujących się 
w stanie terminalnym9. Postanowienia dla rodziców, opiekunów i innych osób 
odwiedzających dzieci hospitalizowane w Oddziale Pediatrycznym Szpitala, 

określono w rozdziale XII Regulaminu Organizacyjnego, wskazując m.in. wymagane 
warunki oraz zasady, w tym obowiązki i ograniczenia sprawowanej opieki nad 
dzieckiem. Procedura QP-PP10 określała m.in. zakres dodatkowej opieki 
pielęgnacyjnej świadczonej przez osoby bliskie pacjenta, obejmującej zaspokajanie 

potrzeb emocjonalnych i duchowych, potrzeb fizjologicznych, toalety ciała, 
jak również karmienie oraz uczestniczenie w procesie rehabilitacji. Ostateczny 
zakres i czas tej opieki ustalano według postanowień ww. procedury indywidualnie, 
w porozumieniu z ordynatorem (pracownikami medycznymi) danego oddziału. 

(akta kontroli str. 7-46, 270-302) 

W badanym okresie w Szpitalu nie prowadzono ewidencji osób sprawujących 
dodatkową opiekę pielęgnacyjną nad pacjentami niesamodzielnymi, małoletnimi 
oraz dorosłymi. 

(akta kontroli str. 377-378)  

1.2. Na Oddziale Pediatrycznym znajdowało się 13 sal chorych, wyposażonych 
łącznie w 32 łóżka10 (od jednego do trzech łóżek na jedną salę). W trakcie oględzin 

na oddziale przebywało łącznie 24 dzieci oraz 21 opiekunów sprawujących nad nimi 
opiekę całodobową; jednorazowo najwięcej opiekunów w badanym okresie 
odnotowano 30 w dzień i 28 w nocy11. W 2019 r. na tym oddziale przebywało 
1 439 pacjentów, przy czym ich średni czas pobytu wynosił od 3,1 do 4,5 dnia. 

                                                   
6 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 
może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
7 Wprowadzony zarządzeniem Dyrektora Szpitala Nr 24/2011 z 12 października 2011 r. ze zm. (tekst jednolity: 
jego zarządzenie nr 39/2019 z 22 października 2019 r., ze zm.) 
8 Opracowana w ramach zestawu standardów akredytacyjnych (2009), obowiązująca od 28 sierpnia 2019 r.  
9 W Szpitalu obowiązywała, od 28 marca 2019 r., procedura systemu zarządzania jakością QP-PP9 – Zasady 
pobytu pacjenta w stanach terminalnych w WSzZ w Lesznie.  
10 Co ustalono 23 stycznia 2020 r. w toku oględzin,  
11 Zgodnie z informacją pielęgniarki oddziałowej. Natomiast w raportach do NFZ za okresy lipiec-grudzień 
2019 r. i do 20 lutego 2020 r. wykazano kolejno 12 i 21 pacjentów, przy których całodobowo przebywali  

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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Na Oddziale Otolaryngologicznym, na którym udzielano w badanym okresie 

świadczeń zdrowotnych także na rzecz pacjentów niepełnoletnich, znajdowało się 
pięć sal chorych wyposażonych łącznie w 14 łóżek, w tym od dwóch do trzech łóżek 

w czterech salach oraz cztery łóżka w jednej sali12. W trakcie oględzin13 na oddziale 
przebywało łącznie siedmiu pacjentów, w tym jedno dziecko z opiekunem 
sprawującym opiekę całodobową. W badanym okresie jednorazowo najwięcej 
opiekunów dzieci odnotowano trzech w dzień i trzech w nocy. W 2019 r. na tym 

oddziale przebywało 801 pacjentów, przy czym ich średni czas pobytu wynosił 
od 1,3 do 1,8 dnia. 

(akta kontroli str. 220, 235-240, 253, 262, 362-365, 401-402)  

Opiekunowie pacjentów małoletnich na ww. dwóch oddziałach wykonujący 
dodatkową, całodobową opiekę pielęgnacyjną przebywali w salach chorych 

wspólnie z tymi pacjentami. Na oddziałach tych nie stwierdzono przypadków 
naruszania praw pacjentów do kontaktu z innymi osobami lub do sprawowania 
ww. opieki.  

Wszystkie sale chorych Oddziału Pediatrycznego wyposażono łącznie 

w 29 rozkładanych foteli wypoczynkowych dla opiekunów pacjentów małoletnich14. 
Jedna sala chorych15, zlokalizowana w Oddziale Otolaryngologicznym, posiadała 

cztery fotele takiego rodzaju, w tym jeden wyposażony w pościel szpitalną dla 
opiekuna przebywającego w trakcie oględzin na tym oddziale. Foteli rozkładanych 
dla 21 opiekunów sprawujących w toku oględzin dodatkową opiekę pielęgnacyjną 
nad pacjentami Oddziału Pediatrycznego, nie wyposażono w pościel16. 

(akta kontroli str. 235-241) 

Z dniem 17 grudnia 2019 r. wprowadzono w Szpitalu17, w związku z sytuacją 
epidemiologiczną spowodowaną zwiększoną zapadalnością na infekcje grypowe, 
zakaz odwiedzin chorych na Oddziale Pediatrycznym oraz pozostałych oddziałach 
szpitalnych, który odwołano 16 stycznia 2020 r. O wprowadzeniu i odwołaniu 

ww. zakazu, poinformowano Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Lesznie (dalej: PPIS). 

(akta kontroli str. 270-272, 301-302) 

W 2019 r. najwyższe obłożenie łóżek na Oddziale Pediatrycznym było w lutym 
(83,1%) a najniższe w sierpniu (28,0%); średnie obłożenie wynosiło 49,2%, 
przy średnim obłożeniu łóżek w Szpitalu 67,0%. Na 18 pielęgniarek zatrudnionych 

w styczniu i marcu 2019 r., na danej zmianie pracę w styczniu wykonywało 
od dwóch do pięciu osób, natomiast w marcu od trzech do czterech osób.  

W analogicznym okresie, najwyższe obłożenie łóżek na Oddziale 

Otolaryngologicznym było w lutym (34,8%) a najniższe w październiku i grudniu 
(20,7%); średnie obłożenie wynosiło 27,8% przy ww. średnim obłożeniu łóżek 

w Szpitalu 67,0%. Na 10 zatrudnionych pielęgniarek w lutym i sierpniu 2019 r., 
pracę na danej zmianie wykonywało odpowiednio od jednej do sześciu i od jednej 
do czterech osób. 

(akta kontroli str. 359-360, 362-365, 401-402)  

                                                                                                                                 
opiekunowie. Uwzględniano bowiem jedynie opiekunów, od których otrzymano pisemne oświadczenie 
o sprawowaniu całodobowej opieki nad pacjentem. 
12 Przeznaczonej dla dzieci poddawanych m.in. zabiegom laryngologicznym.  
13 Przeprowadzonych 13 lutego 2020 r.  
14 Od jednego do trzech takich foteli na salę. 
15 Przeznaczona dla pacjentów małoletnich.  
16 O czym szerzej w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”.  
17 Na podstawie komunikatów Dyrektora, wydanych w oparciu o art. 5 ustawy o prawach pacjenta.  
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Na Oddziale Pediatrycznym zlokalizowano osiem pomieszczeń higieniczno-
sanitarnych18, w tym jedno przeznaczone dla opiekunów i pacjentów, wyposażone 
m.in. w dwie umywalki z ciepłą i zimną wodą, dwie kabiny z natryskiem, w tym jedną 

dla opiekunów oraz dwie kabiny z miską ustępową, w tym jedną dla opiekunów19. 
Dwa pomieszczenia higieniczno-sanitarne w oddziale, w tym jedno przeznaczone 
dla osób niepełnosprawnych20, zapewniały możliwość wspólnego korzystania z nich 
przez pacjentów oraz ich opiekunów.  

NIK wskazuje, że stwierdzony w toku oględzin21 brak możliwości zamknięcia 

od wewnątrz dwóch spośród ośmiu ww. pomieszczeń higieniczno-sanitarnych może 
wywoływać – w niektórych sytuacjach, związanych m.in. ze znacznym obłożeniem 
łóżek – poczucie dyskomfortu u korzystających z tych pomieszczeń osób22, a także 
ograniczać ich sferę intymności. 

Oddział Otolaryngologiczny zapewniał pacjentom, przebywającym na pięciu salach 
chorych, w tym jednej przeznaczonej dla dzieci (i ich opiekunów), łącznie cztery 

pomieszczenia higieniczno-sanitarne23, wyposażone w umywalki24, miski ustępowe 
oraz natryski, w tym jedno pomieszczenie przeznaczone dla osób 
niepełnosprawnych, którego wielkość była wystarczająca, aby mogły z niego 
korzystać osoby niesamodzielne wspólnie z opiekunem. 

 (akta kontroli str. 235-240) 

Zespół czterech sal chorych dla dzieci młodszych Oddziału Pediatrycznego posiadał 
przeszklone drzwi oraz ściany oddzielające ww. pokoje łóżkowe. Pomieszczenie 
z przeszklonymi drzwiami wejściowymi, poprzedzające wejście do ww. sal, 
posiadało umywalkę z ciepłą i zimną wodą, dozowniki z mydłem w płynie i środkiem 

dezynfekującym oraz pojemnik z ręcznikami jednorazowymi i na ręczniki zużyte. 
Punkt pielęgniarski zlokalizowano natomiast w dalszej części korytarza, w odległości 
około 10 metrów na lewo od strony wejścia do ww. pomieszczenia. 

(akta kontroli str. 237-240)  

1.3. Oględziny ww. dwóch oddziałów25 wykazały, że: 

– żadnego z pacjentów, którym towarzyszyli opiekunowie, nie umieszczono poza 
salami chorych, 

– opiekunowie nie siadali na łóżkach chorych, w związku m.in. z możliwością 
korzystania z rozkładanych foteli wypoczynkowych lub umieszczonych w salach 
krzeseł26, 

– w salach (pokojach) łóżkowych chorych zapewniono umywalkę z ciepłą i zimną 

wodą27, dozownik z mydłem w płynie oraz pojemniki z ręcznikami jednorazowymi 
i na ręczniki zużyte, 

– w salach chorych zapewniono swobodny dostęp do wszystkich łóżek pacjentów 
z trzech stron, 

                                                   
18 Cztery wyposażone m.in. w miski ustępowe i umywalki oraz cztery wyposażone w umywalki, miski ustępowe 
(w tym kabinowe) a także natryski (w tym kabinowe). Wszystkie pomieszczenia wyposażono w dozowniki 
z mydłem w płynie oraz pojemniki z ręcznikami jednorazowymi i na ręczniki zużyte. 
19 Z możliwością zamknięcia drzwi od wewnątrz.  
20 Wyposażone m.in. umywalkę, miskę ustępową i natrysk. 
21 W dniu 23 stycznia 2020 r. 
22 Szczególnie pacjentów – dzieci, gdyż ich opiekunowie dysponowali innym wydzielonym tego rodzaju 
pomieszczeniem oraz mogli też korzystać z pozostałych zamykanych pomieszczeń.  
23 Wszystkie zamykane od wewnątrz.  
24 Wraz z dozownikami z mydłem w płynie oraz pojemnikami z ręcznikami jednorazowymi i na ręczniki zużyte.  
25 Dokonane w dniach: 23 stycznia (Oddział Pediatryczny) oraz 13 lutego (Oddział Otolaryngologiczny) 2020 r.  
26 Sale chorych Oddziału Pediatrycznego oraz Otolaryngologicznego, wyposażono odpowiednio w łącznie 
dziewięć i 14 krzeseł. 
27 Dwie sale chorych Oddziału Pediatrycznego wyposażono w wanienki dziecięce, z odpływem do sieci 
kanalizacyjnej. 
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– wszystkie pomieszczenia, meble, podłogi oraz połączenia podłóg ze ścianami 
umożliwiały ich mycie i dezynfekcję, 

– oddziały te nie posiadały monitoringu wizyjnego, 

– pacjentów i opiekunów powiadamiano, m.in. poprzez udzielanie stosownych 
informacji oraz wywieszanie ich na tablicach ogłoszeń (albo w innym miejscu 
w salach chorych), o zakresie opieki pielęgnacyjnej jaką może świadczyć rodzina 
lub osoba wyznaczona przez pacjenta, jak również o przysługujących prawach 

pacjenta28, 
– rozkładane fotele wypoczynkowe znajdujące się w Oddziale Pediatrycznym 

nie były wykorzystywane na potrzeby innych osób niż opiekunowie, a ich 
przeznaczenie na ww. oddział, odpowiadało postanowieniom umów darowizn 

tego wyposażenia29, 
– na obu oddziałach opiekunom zapewniono możliwość zakupu posiłku (w tym 

ciepłego), dostęp do lodówki, czajnika elektrycznego, , także dostęp do 
stanowiska internetowego30 oraz szpitalnego parkingu; w Oddziale 

Pediatrycznym udostępniono pacjentom „Pokój socjalny dla rodziców”, w którym 
możliwe było m.in. przygotowanie lub podgrzanie posiłku, także przy 
wykorzystaniu kuchenki mikrofalowej 

– Szpital nie oferował opiekunom pacjentów małoletnich odpłatnych miejsc 

noclegowych o charakterze hotelowym. 
(akta kontroli str. 188-203, 235-240, 270-272, 255, 263, 279-283, 399) 

Pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla opiekunów dzieci na Oddziale 
Pediatrycznym, wyposażone w przeznaczone dla nich odrębne kabiny z natryskiem 
i miską ustępową, było pomieszczeniem wspólnym31, w którym zlokalizowano także 
przeznaczone dla pacjentów kabiny z natryskiem i miską ustępową. Wielkość kabin 

z natryskami oraz WC dla opiekunów, nie pozwalała opiekunom na swobodne 
sprawowanie nadzoru nad przebywającymi w nich małoletnimi pacjentami. 

 (akta kontroli str. 237-241)   

Zastępca Dyrektora do spraw Operacyjnych wyjaśnił, że ww. pomieszczenie dla 
opiekunów utworzono we wspólnym pomieszczeniu z pomieszczeniem higieniczno-

sanitarnym dla pacjentów, ze względu na brak miejsca na zlokalizowanie 
oddzielnego pomieszczenia dla opiekunów. Utworzenie dodatkowego takiego 
pomieszczenia byłoby możliwe tylko kosztem zmniejszenia ilości pokoi łóżkowych. 
Rozważane jest, jak podał, utworzenie osobnego pomieszczenia higieniczno-

sanitarnego dla opiekunów dzieci, które jednocześnie umożliwiałoby wspólne 
korzystanie z natrysku przez opiekuna i pacjenta. Obecnie możliwość wspólnego 
korzystania z natrysku i WC istnieje w łazience dla niepełnosprawnych. 

(akta kontroli str. 379-380, 393)  

NIK wskazuje, że sposób zorganizowania przedmiotowego pomieszczenia oraz jego 

wielkość32 nie pozwalały na nieskrępowane korzystanie z niego przez opiekunów 
pacjentów małoletnich. 

 

                                                   
28 Stosownie do procedury systemu zarządzania jakością QP-PP1-01, w zakresie informowania pacjenta 
o przysługujących mu prawach i obowiązkach. 
29 Z 4 grudnia 2018 r., w przedmiocie darowizny 17 szt. składanych łóżek dla rodziców (typu F-44), na rzecz 
Oddziału Pediatrycznego, przekazanej przez Miasto Leszno; z 4 marca 2019 r., w przedmiocie darowizny 15 szt. 
leżanek typu ASTER, na rzecz Oddziału Pediatrycznego, przekazanej przez Wielką Orkiestrę Świątecznej 
Pomocy. 
30 Zlokalizowanego w korytarzu głównym, na poziomie pierwszym Szpitala.  
31 Wyposażonym m.in. we wspólne umywalki dla opiekunów i pacjentów, przed wejściem do kabin.  
32 W tym znajdujących się w nim kabin prysznicowych i ustępowych. 
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Na Oddziale Pediatrycznym33 wydzielony został zespół sal izolacyjnych, składający 
się z dwóch sal chorych nieposiadających własnych pomieszczeń higieniczno-
sanitarnych, śluzy przed wejściem do ww. sal34, jak również zamykanej łazienki 

z drzwiami wejściowymi znajdującymi się w ww. śluzie35. 
 (akta kontroli str. 237-240) 

1.4. W WSZ, zgodnie z art. 207 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej36, sporządzono Program dostosowania Szpitala do 
wymagań wskazanych w jej art. 22 ust. 1. Program został pozytywnie zaopiniowany 

przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 
na podstawie decyzji tego organu z 30 maja 2012 r. Dokument ten przewidywał 
m.in. wykonanie na Oddziale Pediatrycznym pomieszczenia higieniczno-
sanitarnego, wyposażonego w natrysk dla rodziców lub opiekunów37. 

Pismem z 28 maja 2018 r. (nr LE 4410/1/18), poinformowano Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Zdrowia38, 

że ww. program został zrealizowany zgodnie z harmonogramem, oraz że wszystkie 
planowane zadania wykonano do dnia 31 grudnia 2017 r. O realizacji programu 
w powyższym terminie powiadomiono także PPIS, pismem z 2 stycznia 2018 r. 

(akta kontroli str. 51-65, 303-307) 

PPIS poinformował w toku niniejszej kontroli NIK, że uważa za spełniony wymóg 

określony w ust. 839 części V. Oddział dziecięcy, załącznika nr 1 do rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim 
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą40, w przypadku gdy liczba dostępnych łóżek lub foteli 

wypoczynkowych dla opiekunów jest co najmniej równa aktualnej całkowitej liczbie 
pacjentów. W przypadku Oddziału Pediatrycznego kontrolowanego Szpitala, 
warunek ten uznano za spełniony wobec 30 łóżek41 pacjentów oraz 29 foteli 
wypoczynkowych42. PPIS uznał za spełniony wymóg zapewnienia pomieszczenia 

higieniczno-sanitarnego, wyposażonego dodatkowo w natrysk dla rodziców lub 
opiekunów dziecka, usytuowanego we wspólnym pomieszczeniu dla osób 
sprawujących opiekę nad dzieckiem oraz dla pacjentów. Stwierdził ponadto, 
że wskazanym byłoby wydzielenie osobnego ww. pomieszczenia, wentylowanego, 

z oddzielnymi natryskami dla kobiet i mężczyzn i przedsionkami, przeznaczonego 
wyłącznie dla opiekunów. Bezpośrednio przy kabinach natryskowych powinny 
znajdować się, zdaniem informującego, kabiny ustępowe z przedsionkami oraz 
umywalkami. PPIS podał, że w ramach kompleksowych kontroli Szpitala 

sprawdzono możliwość całodobowego pobytu rodzica (opiekuna) z dzieckiem 

                                                   
33 O czym szerzej w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”.  
34 Wyposażonej w umywalkę z ciepłą i zimną wodą, dozowniki w mydłem w płynie i środkiem dezynfekującym 
oraz pojemnik z ręcznikami jednorazowymi i na ręczniki zużyte. 
35 Tj. łazienki wyposażonej w miskę ustępową, umywalkę, natrysk, dozowniki z mydłem w płynie i środkiem 
dezynfekującym oraz pojemnik z ręcznikami jednorazowymi i na ręczniki zużyte.  
36 Dz. U. z 2018 r. po. 2190, ze zm., dalej: ustawa o działalność leczniczej. 
37 Założony termin wykonania: lata 2012-2013. W Programie nie sprecyzowano, czy ma to być pomieszczenie 
wyłącznie dla opiekunów, czy też przeznaczone jednocześnie dla pacjentów. 
38 W odpowiedzi na zapytanie tego Urzędu z 17 maja 2018 r., dotyczące m.in. przekazania informacji o stanie 
realizacji programu dostosowania na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz planowanych do wykonania 
niezrealizowanych działaniach. 
39 Dotyczący zapewnienia w pokojach dzieci lub w odrębnym pomieszczeniu, dodatkowych łóżek lub foteli 
wypoczynkowych, wraz z pościelą, umożliwiających nocleg dla rodziców lub opiekunów dziecka.  
40 Dz. U. poz. 595, dalej: rozporządzenie w sprawie wymagań dla pomieszczeń i urządzeń szpitala z 2019 r. 
41 Według danych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.  
42 Wskazując ponadto, że do spełnienia ww. wymogu można, w sytuacji niewielkiego obłożenia łóżek, 
uwzględnić wolne łóżka przeznaczone dla pacjentów. 
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przebywającym w WSZ stwierdzając, że możliwość taka jest zapewniona 
w Oddziale Pediatrycznym oraz Otolaryngologicznym43. 

Z informacji PPIS wynikało, że Program dostosowania Szpitala zrealizowano 

zgodnie z harmonogramem, o czym ww. organ został poinformowany 11 stycznia 

2018 r., a realizacja Programu była także przedmiotem kompleksowych kontroli tego 
podmiotu. Informujący wskazał również, że aktualnie prowadzone w WSZ remonty 
i modernizacje mają na celu poprawę warunków hospitalizowanych pacjentów i osób 
w nim pracujących. 

 (akta kontroli str. 303-306) 

W wyniku przeprowadzonej przez PPIS kontroli stanu sanitarno-technicznego 

i sanitarno-porządkowego pomieszczeń szpitalnych, a następnie kontroli 
interwencyjnej stanu sanitarno-porządkowego wybranych pomieszczeń 
sanitarnych44 m.in. Oddziału Pediatrycznego, w toku pierwszej kontroli zalecono 
bezzwłoczne zwiększenie nadzoru nad czystością bieżącą ww. oddziału, natomiast 

w wyniku drugiej z tych kontroli stwierdzono w tym oddziale nieprawidłowości 
w zakresie braku czystości bieżącej pomieszczeń sanitarnych i w związku z tym 
nałożono grzywny w drodze dwóch mandatów karnych. 

 (akta kontroli str. 66-69, 74-83) 

Z wyjaśnień udzielonych przez Specjalistę ds. Epidemiologii Szpitala wynikało  m.in., 

że przyczynami stwierdzonych przez PPIS nieprawidłowości, była zwiększona liczba 
zachorowań w okresie jesienno-zimowym i w efekcie tego bezpośredni czynnik 
mający bardzo duży wpływ na czystość bieżącą, tj. obecność rodziców i opiekunów 
dzieci, z których nie wszyscy stosowali się do zasad utrzymania czystości oraz 

sanitarno-epidemiologicznych. W listopadzie 2019 r. przeprowadzono w WSZ dla 
wszystkich salowych i sprzątaczek, w tym z ww. oddziału, szkolenie na temat 
przeznaczenia i stosowania środków do utrzymania czystości oraz do dezynfekcji, 
jak również z manualnych metod utrzymania czystości. Przeprowadzone w grudniu 

2019 r. i styczniu 2020 r. dwie wewnętrzne kontrole sanitarno-epidemiologiczne 
Oddziału Pediatrycznego wykazały zachowanie w nim czystości bieżącej, w tym 
jego pomieszczeń sanitarnych. 

(akta kontroli str. 383-387)     

1.5. Na dzień 1 stycznia 2019 r., tj. wejścia w życie nowych norm zatrudnienia 
pielęgniarek, ujętych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 11 października 2018 r. 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
leczenia szpitalnego45, na Oddziale Pediatrycznym zatrudnionych było 
18 pielęgniarek, a na Oddziale Otolaryngologicznym - 10. W czasie kontroli NIK46 
na oddziałach tych zatrudniano odpowiednio 1947 i 11 pielęgniarek. W Oddziale 

Pediatrycznym osiem osób posiadało specjalizacje pielęgniarskie48 lub zawodowe 
kursy kwalifikacyjne49, natomiast w Oddziale Otolaryngologicznym sześć osób 
dysponowało takimi specjalizacjami50 lub zawodowymi kursami51.  

W badanym okresie na ww. dwóch oddziałach nie zatrudniano opiekunów 

medycznych, których łączna liczba wynosiła w Szpitalu od 20,75 etatu w styczniu 

                                                   
43 Według PPIS są to główne oddziały hospitalizacji dzieci.  
44 Udokumentowanych odpowiednio w protokołach Nr ON.HK-423 ON.HK-423/1/1-5(1)/19 z 9 września 2019 r. 
oraz Nr ON.HK-078-28(2)/19 z 3 grudnia 2019 r.   
45 Dz. U. z 2018 r. poz. 2012, ze zm., dalej: rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych. 
46 Według stanu na 28 lutego 2020 r. 
47 Łącznie w wymiarze 18,21 etatu.  
48 Pielęgniarstwo pediatryczne.  
49 Opieka długoterminowa, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo rodzinne, pielęgniarstwo psychiatryczne.  
50 Pielęgniarstwo operacyjne, pielęgniarstwo zachowawcze, pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej 
terapii. 
51 Pielęgniarstwo operacyjne, pielęgniarstwo rodzinne, pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej terapii.  
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do 25,75 etatu we wrześniu 2019 r. Niezatrudnianie w badanym okresie opiekunów 
medycznych na ww. oddziałach oraz na Oddziale Onkologicznym Dyrektor 
uzasadnił brakiem potrzeb zatrudnienia opiekunów, wobec przebywania 

z pacjentami małoletnimi rodziców lub opiekunów, a w odniesieniu do ostatniego 
oddziału, stosowaną chemioterapią i ograniczaniem z tego względu personelu 
do pielęgniarek i salowych. 

(akta kontroli str. 215-219) 

W związku z wprowadzeniem nowych norm zatrudnienia pielęgniarek, dokonano 

analizy wykorzystania łóżek szpitalnych na poszczególnych oddziałach, w wyniku 
czego zmniejszono liczby łóżek na Oddziale Pediatrycznym oraz 
Otolaryngologicznym, odpowiednio o 10 i 11 łóżek, natomiast na oddziałach 
Neurologicznym oraz Onkologicznym nie dokonano w tym zakresie zmian.  

Zastępca Dyrektora do spraw Operacyjnych podała, że porównanie liczby 
zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w ww. oddziałach, sprawozdanych 

do Narodowego Funduszu Zdrowia w latach 2018 i 2019, wykazało nieznaczny 
wzrost liczby jednostek rozliczeniowych (punktów) w 2019 r. w odniesieniu 
do 2018 r. w obydwu tych oddziałach, pomimo zmniejszenia na nich ilości łóżek.  

W celu pozyskania personelu pielęgniarskiego, Szpital, jak wskazał Dyrektor, 

współpracuje z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Lesznie (dalej: PWSZ), 

przy czym liczba jej absolwentów zgłaszających się do pracy jest wciąż 
niewystarczająca, stąd nawiązuje się też współpracę z pielęgniarkami z innych 
placówek, np. w formie umów zleceń. Zdaniem Dyrektora, wprowadzone normy 
zatrudnienia nie przystają niekiedy do rzeczywistego obciążenia pracą. Są oddziały 

zabiegowe, na których pobyt pacjenta, łącznie z przeprowadzonym zabiegiem, 
zamyka się w ramach jednego dnia oraz oddziały, na których pacjent po rozległym 
zabiegu pozostaje niesamodzielny kilka dni. Na jakość opieki pielęgnacyjnej 
największy wpływ, według Dyrektora, ma przestrzeganie standardów i procedur 

obowiązujących w Szpitalu oraz podnoszenie kwalifikacji przez personel medyczny, 
oczywiście w zderzeniu z dobrą organizacją pracy w oddziale. W ocenie 
wyjaśniającego, w wymogach zatrudnienia należałoby uwzględnić zarówno 
faktyczne obłożenie łóżek, jak i sezonowość zachorowań, szczególnie 

charakterystyczną dla dzieci. 
 (akta kontroli str. 377-378, 399) 

W latach 2019-2020 do Zakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego 
Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych nie zgłaszano problemów52 
dotyczących angażowania pielęgniarek do zadań niepielęgnacyjnych, które mogły 
zostać wykonane przez personel o niższych kwalifikacjach. Przewodnicząca 

ww. Organizacji podała natomiast, że Związek posiada informacje o nadmiarze 
innych prac, niż opieka nad pacjentem, dotyczących m.in. nadmiernej biurokracji, 
niepozwalającej na zajęcie się w sposób należyty pacjentem, a także 
komputeryzacji, zabierającej pielęgniarkom sporo cennego czasu. 

Zastępca Dyrektora do spraw Operacyjnych podała, że „w późniejszym okresie”, 

w Szpitalu rozważy się zatrudnienie sekretarek medycznych, które odciążą 
pielęgniarki i położne w pracy administracyjnej. Dodała, że Elektroniczna 
Dokumentacja Medyczna niebawem będzie wymogiem, który będą musiały spełnić 
wszystkie placówki medyczne. Zastępca Dyrektora podkreśliła, że WSZ 

nie prowadzi żadnej dokumentacji niezgodnej z prawem. 
(akta kontroli str. 268-269, 398)  

                                                   
52 Do dnia kontroli, tj. 25 lutego 2020 r. 
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W kontrolowanym okresie w dwóch oddziałach szpitalnych objętych w tym obszarze 
szczegółowym badaniem NIK, nie stwierdzono zgłaszania problemów związanych 
z pobytem w Szpitalu opiekunów pacjentów małoletnich. 

(akta kontroli str. 377-378)  

1.6. W 2019 r. w więcej niż trzyłóżkowych salach Szpitala znajdowało się łącznie 
51 łóżek chorych, przy czym pomieszczeń tego rodzaju w oddziałach  
Pediatrycznym oraz Otolaryngologicznym53 nie zlokalizowano. 

Żadnej z 14 sal łóżkowych chorych na Oddziale Pediatrycznym, jak również 

czterech sal łóżkowych - w tym 4-łóżkowej sali54 przeznaczonej dla pacjentów 
małoletnich oraz ich opiekunów – na Oddziale Otolaryngologicznym, 

nie wyposażono w parawany umożliwiające m.in. oddzielenie opiekunów i pacjentów 
niesamodzielnych od innych pacjentów 55. 

(akta kontroli str. 231-240, 362-365, 390) 

Z wyjaśnień Dyrektora wynika, że na Oddziale Pediatrycznym zasadniczo 
nie stosuje się parawanów przenośnych ze względów bezpieczeństwa, tj. możliwość 

potknięcia się przez dziecko, natomiast w salach z wysięgnikami, zostały one 
z analogicznych względów zlikwidowane, wobec szarpania ich przez dzieci. 
Zadeklarował, że o ile opiekun dostrzeże taką potrzebę, parawan zostanie założony 
przez personel. Dyrektor dodał, że pobyty dzieci na Oddziale Otolaryngologicznym 

są na ogół jednodniowe, a bywa, iż jest to jedno dziecko z opiekunem. Na oddziale 
tym większość pacjentów, nie tylko dzieci, przebywa jeden dzień i w takiej sytuacji, 
w ocenie Szpitala, nie ma potrzeby zaopatrywania każdej sali w parawany, 
przy czym na oddziale dostępne są parawany przenośne. 

(akta kontroli str. 379-380)   

Na podstawie przeprowadzonych oględzin, uwag przedstawionych przez opiekunów 

w kwestionariuszach oraz analizy skarg kierowanych do Szpitala, nie stwierdzono 
aby w ww. dwóch oddziałach56 nie zapewniono pacjentom prawa do poszanowania 
intymności i godności. Nie stwierdzono także przypadków naruszania porządku 
lub zagrożenia bezpieczeństwa pobytu opiekunów lub pacjentów, ani prezentowania 

informacji o ich danych osobowych, w tym o stanie zdrowia57, innym pacjentom 
lub opiekunom. 

(akta kontroli str. 127-174, 231-240, 244-247, 249-252, 
 255-258, 263-267, 308-310, 335-349, 353-358)  

1.7. W kontrolowanym okresie do Szpitala, w tym dwóch szczegółowo badanych 

w tym obszarze oddziałów, nie wpływały skargi dotyczące sprawowania opieki nad 
małoletnimi pacjentami58. Zagadnienia dotyczące wykonywania dodatkowej opieki 
pielęgnacyjnej nad dziećmi z ww. oddziałów, nie były jednocześnie przedmiotem 
kontroli zewnętrznych i wewnętrznych. W WSZ nie prowadzono badania satysfakcji 

pacjentów małoletnich oraz ich opiekunów w zakresie sprawowania dodatkowej 
opieki pielęgnacyjnej. Ustalenia kontroli PPIS dotyczące stanu sanitarnego 
przedstawiono w punkcie 1.4. 

(akta kontroli str. 127-174, 255-258, 263-267, 399)  

                                                   
53 W oddziale tym, w jednej sali (dla pacjentów małoletnich), w której w toku oględzin, tj. 13 lutego 2020 r. 
przebywał jeden pacjent z opiekunem, znajdowały się cztery łóżka, z tego jedno (wraz z rozkładanym fotelem 
wypoczynkowym) dostawione, jako dodatkowe łóżko tego oddziału.  
54 W której w dniu oględzin był jeden opiekun.  
55 Sześć sal łóżkowych Oddziału Pediatrycznego wyposażono w wysięgniki umożliwiające montaż takich 
parawanów, natomiast jedną salę łóżkową w Oddziale Otolaryngologiczne wyposażono w parawany przenośne. 
56 Na których, poza salami chorych, nie znajdowały się inne pomieszczenia do dziennego pobytu pacjentów 
z opiekunami.  
57 Np. na opaskach naręcznych pacjentów Szpitala, znajdowały się wyłącznie numery identyfikacyjne.  
58 W październiku 2019 r. do Rejestru Skarg i Wniosków Oddziału Pediatrycznego wpłynęły natomiast dwa 
podziękowania dotyczące medycznej obsługi lekarskiej i pielęgniarskiej oraz opieki nad pacjentami.  
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1.8. W Oddziale Pediatrycznym oraz Otolaryngologicznym łącznie ośmiu opiekunów 
pacjentów poniżej 18 roku życia wypełniło w toku kontroli NIK kwestionariusze 
dotyczące: 

 stopnia zadowolenia z opieki pielęgnacyjnej Szpitala i przestrzegania praw 

pacjenta niesamodzielnego; 

 ograniczania prawa pacjenta do kontaktu z innymi osobami (głównie 

osobistego), dodatkowej opieki pielęgnacyjnej ze strony bliskich osób 
lub obecności takiej osoby przy udzielaniu świadczenia zdrowotnego; 

 naruszenia prawa pacjenta do tajemnicy informacji o stanie zdrowia, 

intymności i godności, w tym niewłaściwego zachowania personelu WSZ 
wobec opiekuna lub pacjenta; 

 wyrażenia zgody by przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych obecne były 

inne osoby niż te, które ich udzielały; 

 wykonywania czynności w ramach opieki nad chorym, które powinny być 
wykonane przez personel Szpitala lub interweniowania w sprawie 

wykonywania zaniedbywanych czynności; 

 uwag do warunków pobytu opiekuna i pacjenta w Szpitalu; 

 propozycji dotyczących poprawy opieki nad pacjentem niesamodzielnym 

i przestrzegania jego praw. 
 (akta kontroli str. 308-310, 335-349, 353-358)   

Pięciu opiekunów Oddziału Pediatrycznego oceniło na poziomie od 4 do 559 
zadowolenie z opieki pielęgnacyjnej Szpitala i przestrzeganie praw pacjenta. 

Nie stwierdzili ograniczenia praw pacjenta objętego opieką, prawa do kontaktu 
z innymi osobami lub dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, jak również nie wskazali 
czynności, które musieli wykonać w ramach opieki, a które powinny być wykonane 
przez personel WSZ. 

Uwagi zawarte w kwestionariuszach opiekunów tego Oddziału dotyczyły: 

a) niezapewnienia przez Szpital środków żywieniowych, w tym zleconego 
przez lekarza specjalistycznego mleka60 dla dwóch pacjentów oraz pieluch 

dla jednego pacjenta, 
b) braku poinformowania opiekuna przez personel Szpitala, o możliwości 

wykonania czynności pielęgnacyjnych wobec niesamodzielnego pacjenta61, 
c) konieczności podejścia po tace z posiłkiem oraz ich odniesienia oraz 

niedostosowania żywienia (jego formy) do wieku pacjenta62, 
d) braku miejsca do zabaw, braku sali zabaw, braku możliwości darmowego 

obejrzenia telewizji, braku miejsca dla osób odwiedzających pacjenta63, 
e) naruszenia sfery prywatności, związanej z korzystaniem z przeznaczonych 

dla opiekuna kabin: natryskowej i WC, zlokalizowanych we wspólnym 
pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym, przeznaczonym także dla pacjentów 
(w kwestionariuszu zasugerowano utworzenie odrębnego pomieszczenia 
higieniczno-sanitarnego dla opiekunów); zainstalowania dodatkowego 

oświetlenia nocnego; doposażenia foteli rozkładanych w materace64. 
 (akta kontroli str. 335-349) 

Z wyjaśnień Dyrektora wynikało, że specjalistyczne mleko zlecane jest dość rzadko, 
dlatego też apteka szpitalna, celem uniknięcia przeterminowania, nie robi jego 

                                                   
59 Jedna osoba; w skali od 1 do 5. 
60 Mleko to nie zostało przepisane przez lekarza kontrolowanego szpitala.  
61 Jeden kwestionariusz. 
62 Jeden kwestionariusz. 
63 Jeden kwestionariusz. 
64 Jeden kwestionariusz. 
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zapasów i zamawiając je na bieżąco. Oddział Pediatryczny, jak podał, jest 
zaopatrzony w pieluchy jednorazowe, jednak opiekunowie wolą używać pieluch, 
do których dzieci są przyzwyczajone, celem wyeliminowania uczuleń. Dyrektor 

wskazał, że opiekunowie są informowani o czynnościach, które mogą wykonywać 
u dziecka, a personel zawsze służy pomocą i informacją w tym zakresie. 
Pielęgniarki oddziału podają posiłki, przy czym tace, w ocenie wyjaśniającego, mogą 
odnieść opiekunowie. Dyrektor stwierdził, że w Szpitalu jest rozbudowany system 

diet opracowany przez dietetyka, a dietę zleca lekarz i jeśli opiekun ma w tym 
zakresie wątpliwości, może poprosić personel oddziału, o konsultację z dietetykiem. 
Oddział Pediatryczny posiada pomieszczenie, "klasę", która jest również miejscem 
do zabawy, przy czym warunki lokalowe oddziału pozwalają na urządzenie 

pomieszczeń głównie pod kątem działalności leczniczej. Dyrektor dostrzegł, jak to 
określił, „nieprawidłowy stan” braku możliwości wydzielenia w posiadanych 
pomieszczeniach całkowicie odrębnych sanitariatów, przy czym kabiny i toalety są, 
oznaczone kto może z nich korzystać. Zadeklarował ponadto, że rozpatrzona 

zostanie możliwość oświetlenia nocnego, jak również wyposażenia foteli 
rozkładanych w materace. 

(akta kontroli str. 377-378) 

Trzech opiekunów dzieci w Oddziale Otolaryngologicznym oceniło na poziomie 
od 4 do 565 zadowolenie z opieki pielęgnacyjnej Szpitala i przestrzegania praw 
pacjenta. Nie stwierdzili, aby ograniczano prawo pacjenta do kontaktu z innymi 
osobami lub dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. Nie wskazali jednocześnie propozycji 

w zakresie poprawy opieki nad pacjentem niesamodzielnym oraz przestrzegania 
jego praw. Uwaga zawarta w jednym z ww. kwestionariuszy dotyczyła konieczności 
wykonania niektórych czynności pielęgnacyjnych66. 

(akta kontroli str. 308-310, 353-358) 

Dyrektor wyjaśnił, że w ocenie Szpitala opiekun niewłaściwie zinterpretował 

kwestionariusz, a wymienione czynności wynikały z chęci ich wykonania przez 
samego opiekuna dziecka, nie zaś ich konieczności. Wyjaśniający podkreślił, 
że personel Oddziału wykonuje wszystkie konieczne czynności pielęgnacyjne. 
Z oświadczenia złożonego przez Pielęgniarkę Oddziałową ww. Oddziału wynikało, 

że krótki, jednodobowy pobyt dziecka na oddziale nie wymagał wykonania 
wskazanych czynności, a w razie takiej potrzeby personel Oddziału wykonałby je. 
Wyjątkiem były czynności, które opiekun chciał wykonać i wykonał z osobistej chęci, 
natomiast wskazanie ich w ankiecie, było wynikiem jej błędnego zinterpretowania. 

(akta kontroli str. 259-261, 377-378, 391) 

1.9. Po 3 lipca 2019 r. Szpital naliczył i pobrał, w dniach 9 września 

i 23 października 2019 r., opłaty w kwotach odpowiednio: 120,00 zł i 360,00 zł67, 
z tytułu pobytu (łącznie z wyżywieniem) opiekunów pacjentów małoletnich 
w Oddziale Pediatrycznym68. 

(akta kontroli str. 270-272, 300-301, 377-378) 

W Szpitalu obowiązywały, ustalone zarządzeniami Dyrektora Nr 32/2018 i 38/2019, 

cenniki procedur medycznych, określające m.in. wysokość opłat z tytułu: 
od 5 czerwca 2018 r. - pobytu osoby towarzyszącej w Oddziale Pediatrycznym oraz 

                                                   
65 Dwie osoby. 
66 Karmienie/pojenie; toaleta jamy ustnej; mycie głowy w łóżku; toaleta całego ciała, zmiana piżamy, bielizny 
osobistej pościelowej, w tym w łóżku (zabieg usunięcia migdałka gardłowego, zapalenie ucha środkowego; 
przyjęcie pacjenta - 18.02.2020 r., jego wypisanie - 19.02.2020 r.). 
67 Opłaty z ww. tytułu, w łącznej kwocie 480,00 zł, stanowiły 0,000728% przychodów ze sprzedaży i zrównanych 
z nimi w okresie od 1.07.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz 0,053675% przychodów ze sprzedaży od osób fizycznych 
za ten okres. 
68 O czym szerzej w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”.  
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pozostałych oddziałach (łącznie z wyżywieniem); od 18 października 2019 r. - 
pobytu osoby towarzyszącej z wyżywieniem69, przy czym, jak wskazano 
w zarządzeniu, nie dotyczyły one osób towarzyszących pacjentom małoletnim 

lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.  
(akta kontroli str. 47-50)  

W toku oględzin70 stwierdzono, że w Oddziale Pediatrycznym oraz 
Otolaryngologicznym nie podawano informacji o nieponoszeniu opłat za pobyt 
opiekunów pacjentów małoletnich71. 

 (akta kontroli str. 231-240)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 

stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. W dniu oględzin Oddziału Pediatrycznego przeprowadzonych 23 stycznia 2020 r., 

rozkładane fotele wypoczynkowe wszystkich 21 opiekunów sprawujących w tym 
czasie na oddziale całodobową opiekę pielęgnacyjną nad pacjentami małoletnimi 
nie były wyposażone w pościel. W myśl ust. 8 części V załącznika nr 1 

do rozporządzenia w sprawie wymagań dla pomieszczeń i urządzeń szpitala 
z 2019 r., w pokojach dzieci lub w odrębnym pomieszczeniu, zapewnia się 
dodatkowe łóżka lub fotele wypoczynkowe – co należy podkreślić –  wraz z pościelą, 
umożliwiające nocleg dla rodziców lub opiekunów dziecka  

Dyrektor przyznał, że ww. foteli nie wyposażono w pościel, wskazując jednocześnie, 

że Oddział zapewnia ją na życzenie opiekuna. 
(akta kontroli str. 237-240, 379-380) 

NIK wskazuje, że niebudząca wątpliwości interpretacyjnych, kategoryczna treść 
ww. przepisu („zapewnia się”) ustanawia obowiązek doposażenia foteli dla 
opiekunów w pościel, nieuwarunkowany uprzednim, ewentualnym życzeniem 
przebywających całodobowo na oddziale opiekunów dzieci. 

 

2. W Oddziale Pediatrycznym nie spełniono wymogu w zakresie możliwości ciągłej 

obserwacji z punktu pielęgniarskiego dzieci młodszych umieszczonych w takim 

zespole pokoi łóżkowych. Punkt ten był zlokalizowany w innej części korytarza 
i oddalony o około 10 metrów od wejścia do zespołu tych pokoi. Obowiązek 
zapewnienia możliwości ciągłej obserwacji dzieci młodszych umieszczonych w tej 
części oddziału, ujęto w ust. 5 części V załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie 

wymagań dla pomieszczeń i urządzeń szpitala z 2019 r. 

Dyrektor wyjaśnił, że Oddział Pediatryczny musi zostać poddany kompleksowej 

modernizacji, która z powodu braku środków finansowych nie została dotychczas 
przeprowadzona. Podkreślił jednocześnie, że dzieci młodsze nie pozostają bez 
nadzoru, gdyż przebywają z nimi opiekunowie. Jeśli natomiast z jakichś względów 

muszą oni na określony czas pozostawić dziecko, fakt ten jest zgłaszany 
personelowi, który wówczas nadzoruje pacjenta. 

(akta kontroli str. 237-240, 379-380) 

 

3. Dwie izolatki znajdujące się w Oddziale Pediatrycznym72 nie spełniały wymogów 
określonych w § 21 ust. 1 pkt 2 lit. c, d oraz § 22 pkt 5 i 6 rozporządzenia w sprawie 
wymagań dla pomieszczeń i urządzeń szpitala z 2019 r., w zakresie: 
bezpośredniego dostępu z nich do własnych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 

                                                   
69 Wszystkie określone tymi zarządzenia stawki dot. pobytu opiekunów pacjentów, obejmowały wyżywienie.   
70 W dniach 23 stycznia i 13 lutego 2020 r. 
71 O czym szerzej w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”.  
72 Zlokalizowane w „Zespole Sal Izolacyjnych”.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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oraz wyposażenia pomieszczenia higieniczno-sanitarnego73 i śluzy umywalkowo-
fartuchowej74.  

Zastępca Dyrektora do spraw Operacyjnych przyznał, że izolatki nie spełniają 

wymagań ww. rozporządzenia,. Spowodowane jest to uwarunkowaniami 

konstrukcyjno-budowlanymi, a brak środków finansowych Szpitala na remonty 
skutkuje utrzymywaniem się takiego stanu. Wyjaśniający podał, że zaplanowano 
lokalizację urządzenia do dekontaminacji w brudowniku Oddziału i transport 
wkładów jednorazowych w szczelnych pojemnikach, z izolatki do brudownika. 

Ze względu jednak na brak środków finansowych, do dnia dzisiejszego zakupu tego 
nie zrealizowano. Brak wyposażenia ww. pomieszczenia w dezynfektor basenów 
i kaczek uzasadniono natomiast wielkością pomieszczenia. Dyrektor wskazał, 
że WSZ planuje kompleksową przebudowę izolatki w ww. oddziale, w celu 

zapewnienia jej całkowitej zgodności z przepisami prawa, zarówno pod względem 
budowlanym jak i wyposażenia.  

 (akta kontroli str. 51-65, 237-240, 379-380, 393) 

 

NIK wskazuje, że program dostosowania Szpitala uwzględniał m.in. wykonanie 
w tym oddziale sal izolacyjnych z pełnym węzłem sanitarnym, a Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (co opisano wyżej w punkcie 1.4. 

niniejszego wystąpienia) poinformowano o zrealizowaniu tego zadania, na dzień 
25 lipca 2017 r. 

 

4. Od 1 stycznia do co najmniej 28 lutego 2020 r. Szpital nie zapewniał w Oddziale 
Pediatrycznym  wymaganej liczby pielęgniarek określonej w wymiarze 24 etatów 
pielęgniarskich75, co wynika z poz. 36 załącznika nr 376 do rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych 

z zakresu leczenia szpitalnego77. Na ww. oddziale WSZ zatrudniano w tym okresie – 
w wymiarze etatów – 18,21 pielęgniarek. 

Dyrektor wyjaśnił, że cały sektor ochrony zdrowia boryka się z niedoborem kadr 

medycznych, w tym pielęgniarek. Wskaźnik wykorzystania łóżek wyniósł na 
Oddziale Pediatrycznym w 2019 roku 49,2%, przy czym w oddziałach szpitalnych 
prowadzono kategoryzację pacjentów, co pozwoliło na ustalenie faktycznego 

zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską, na podstawie której stwierdzono, 
że liczba pielęgniarek jest wystarczająca. Dyrektor dodał, że aby pozyskać do pracy 
personel pielęgniarski Szpital współpracuje z PWSZ, prowadzone są praktyki 
studentów oraz organizowane coroczne spotkania ze studentami ostatniego roku, 

zachęcające do współpracy.  
(akta kontroli str. 215-219, 237-240, 377-378) 

 

5. Dwukrotne pobranie przez Szpital po 3 lipca 2019 r., tj. 9 września 
i 23 października 2019 r., opłat w łącznej kwocie 480,00 zł, z tytułu pobytu 
opiekunów pacjentów małoletnich w Oddziale Pediatrycznym, było niezgodne 
z treścią art. 35 ust. 1 i 4 w zw. z art. 34 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta. 

                                                   
73 W płuczkę, dezynfektor basenów i kaczek, bądź urządzenie do dekontaminacji oraz do utylizacji wkładów 
jednorazowych wraz z zawartością. 
74 W pojemnik na brudną bieliznę i miejsca na ubrania z zachowaniem rozdziału ubrań czystych i brudnych.  
75 30 łóżek x 0,8 etatu na 1 łóżko. 
76 Warunki szczegółowe realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.  
77 Dz. U. z 2017 r. poz. 2295, ze zm. 
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Stosownie do tych uregulowań, pacjent małoletni nie był od ww. dnia78, zobowiązany 
do ponoszenia kosztów dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, sprawowanej przez 
przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. 

Z wyjaśnień Dyrektora wynikało, że opłaty pobrane zostały przez pomyłkę, wobec 

braku zapoznania się personelu z wprowadzonymi w tym zakresie zmianami, 
przy czym stosowne szkolenie przeprowadzono po stwierdzeniu ww. błędu. 
Zastępca Dyrektora do spraw Operacyjnych podała, że nie istnieje możliwość 
i sposób zwrotu ww. opłat, nie uzasadniając jednak swojego stanowiska. 

(akta kontroli str. 270-272, 300-301, 377-378, 398) 

6. W Oddziale Otolaryngologicznym oraz Pediatrycznym79, nie udostępniano 

informacji dotyczącej nieponoszenia opłat za pobyt opiekunów pacjentów 
małoletnich, co było niezgodne z art. 35 ust. 3 i 4 ustawy o prawach pacjenta. 

(akta kontroli str. 231-240)  

Dyrektor wyjaśnił m.in., że nie dostrzeżono konieczności zamieszczania informacji 
o braku takich opłat. 

(akta kontroli str. 379-380) 

NIK wskazuje, że zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta, 
świadczeniodawca ma obowiązek udostępnienia w lokalu zakładu leczniczego 
nie tylko informacji o wysokości ponoszonych opłat, ale także informacji 
o uprawnieniach wynikających z art. 35 ust. 4. Przepis ten zaś, w zw. z przepisami 

art. 35 ust. 1 i art. 34 ust. 3 ww. ustawy, reguluje zwolnienie z opłat opiekunów 
pacjentów małoletnich. 

W dwóch oddziałach Szpitala objętych w tym obszarze szczegółowym badaniem 

zapewniono pacjentom małoletnim warunki do korzystania z ich praw, w tym 
do kontaktu z innymi osobami oraz do całodobowej dodatkowej opieki 
pielęgnacyjnej. Opiekunowie pacjentów nie musieli zastępować w obowiązkach 
personelu medycznego lub interweniować w sprawie działań pielęgnacyjnych lub 

innych świadczeń. W regulacjach wewnętrznych WSZ właściwie określono prawa 
pacjentów małoletnich do kontaktu z innymi osobami i całodobowej dodatkowej 
opieki pielęgnacyjnej, a także zapewniono bezpieczeństwo oraz nienaruszanie praw  
innych pacjentów. Do WSZ nie wpłynęły skargi w ww. przedmiocie, zgłaszano 

natomiast podziękowania. Pacjentom i ich opiekunom zapewniono znaczną liczbę 
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, jednak niektóre z nich nie gwarantowały 
optymalnego komfortu. Szpital zapewnił fotele wypoczynkowe wszystkim opiekunom 
sprawującym całodobową opiekę nad pacjentami małoletnimi, jednak na Oddziale 

Pediatrycznym bez wymaganej pościeli, którą udostępniano dopiero na żądanie. 
W oddziale tym nie było również możliwości ciągłej obserwacji dzieci młodszych 
z punktu pielęgniarskiego. Izolatki znajdujące się w ww. oddziale nie spełniały 
ponadto niektórych wymogów określonych dla tych pomieszczeń. Po 3 lipca 2019 r., 

wbrew znowelizowanym przepisom, dwukrotnie pobrano w Szpitalu opłaty z tytułu 
pobytu opiekunów pacjentów małoletnich na Oddziale Pediatrycznym. W obu 
badanych w tym obszarze oddziałach nie udostępniono też informacji 
o nieponoszeniu opłat za całodobowy pobyt opiekunów ww. pacjentów.  

 

 

                                                   
78 W którym wszedł w życie art. 35 ust. 4 ustawy o prawach pacjenta, dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy 
z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. poz. 1128).  
79 Lokalach Szpitala, w których wykonywano działalność leczniczą. 

OCENA CZĄSTKOWA 
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2. Zapewnienie warunków pobytu opiekunom dorosłych 
pacjentów niesamodzielnych jako wypełnienie praw 
tych pacjentów do zapewnienia dodatkowej opieki 
pielęgnacyjnej 

2.1. Regulacje w zakresie praw dorosłych pacjentów niesamodzielnych do kontaktu 
osobistego z innymi osobami i dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, o których mowa 
w art. 33 i 34 ustawy o prawach pacjenta, były tożsame z regulacjami opisanymi 
w pkt. 1.1. niniejszego wystąpienia, z wyłączeniem postanowień dla rodziców, 

opiekunów i innych osób, odwiedzających dzieci hospitalizowane w Oddziale 
Pediatrycznym, określonych w rozdziale XII Regulaminu Organizacyjnego80. 

(akta kontroli str. 7-46, 270-302) 

W badanym okresie sprawowana w Szpitalu całodobowa opieka pielęgnacyjna nad 
pacjentem dorosłym dotyczyła chorych przebywających na Oddziale 
Onkologicznym81, przy czym dla pacjenta wraz z opiekunem82 wydzielano sale 

jednoosobowe oraz udostępniano fotele nierozkładane lub krzesła. Osoby 
sprawujące dodatkową opiekę na tym Oddziale nie korzystały z wyżywienia. 

Zastępca Dyrektora do spraw Operacyjnych podała, że w ww. oddziale istnieje też 

możliwość wydzielenia sali dwułóżkowej, gdzie oprócz pacjenta w stanie 
terminalnym może za zgodą ustną kierownika lub lekarza dyżurnego oddziału 

przebywać opiekun mający do dyspozycji łózko szpitalne.  
(akta kontroli str. 381, 398) 

 2.2. W 2019 r. w Oddziale: 

 Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym było 36 łóżek. Hospitalizowano 
w nim 1 884 pacjentów dorosłych, którzy przebywali w nim przeciętnie przez 
5,9 dnia; średnie obłożenie łóżek w tym oddziale wyniosło 84,8%83, 

 Onkologicznym były 22 łóżka. Hospitalizowano w nim 2 321 pacjentów, 
którzy przebywali w nim przeciętnie przez 1,9 dnia; średnie obłożenie łóżek 
w tym oddziale wyniosło 54,1%, 

 Otolaryngologicznym było 12 łóżek. Hospitalizowano w nim 
801 pacjentów84, którzy przebywali w nim przeciętnie przez 1,5 dnia; średnie 
obłożenie łóżek w tym oddziale wyniosło 27,8%. W okresie objętym kontrolą 

w oddziale tym nie wystąpiły przypadki sprawowania dodatkowej opieki 
pielęgnacyjnej przez opiekunów dorosłych pacjentów niesamodzielnych. 

W badanym okresie w Szpitalu nie prowadzono ewidencji pobytu opiekunów 

dorosłych pacjentów w ww. oddziałach. W toku oględzin85 w Oddziale 
Neurologicznym przebywało łącznie sześciu opiekunów takich pacjentów86, 

natomiast w Oddziale Onkologicznym dwóch opiekunów pacjentów w stanach 
terminalnych. W pierwszym z ww. Oddziałów odnotowano w dzień maksymalnie 
25 opiekunów dorosłych pacjentów, w nocy tacy opiekunowie nie przebywali. 
W Oddziale Onkologicznym, w ciągu dnia opiekę nad dorosłymi pacjentami 

sprawowało maksymalnie 10 osób, natomiast w nocy trzy. 
(akta kontroli str. 231-236, 242-261, 362-365, 377-378, 399, 401-402) 

                                                   
80 W Szpitalu nie było oddziału zakaźnego.  
81 Szpital nie dysponuje danymi w zakresie liczby chorych objętych taką opieką. 
82 Opiekunowie chorych w tym Oddziale nie korzystali w badanym okresie z wyżywienia.  
83 Łącznie z hospitalizowanymi dziećmi w tym Oddziale.  
84 Łącznie z hospitalizowanymi dziećmi. 
85 W dniu 12 lutego 2020 r. 
86 Którzy nie sprawowali opieki całodobowej. 
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2.3. Oględziny przeprowadzone na ww. oddziałach87 wykazały, że: 

 sale (pokoje) łóżkowe chorych wyposażono w umywalkę z ciepłą i zimną 
wodą, dozownik z mydłem w płynie oraz pojemnik z ręcznikami 

jednorazowymi i na ręczniki zużyte,  

 w każdej z sal chorych liczba krzeseł, z których korzystali chorzy była 
niemniejsza niż ilość łóżek; opiekunowie spoczywali na krzesłach 

lub fotelach ustawionych przy łóżkach, nie siadali na łóżkach chorych,  

 liczba łóżek we wszystkich salach dorosłych pacjentów tych Oddziałów, 
poza salą intensywnego nadzoru neurologicznego88, liczyła od jednego 

do trzech, 

 opiekunom zapewniono nieskrępowane korzystanie z pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych dla pacjentów, wyposażonych w umywalkę z ciepłą 

i zimną wodą, dozownik z mydłem w płynie oraz pojemnik z ręcznikami 
jednorazowymi i na ręczniki zużyte, a także w natryski, bez ewentualności 
wtargnięcia innej osoby89; każdy z tych oddziałów posiadał pomieszczenie 
higieniczno-sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

 na salach chorych zapewniono swobodny dostęp do wszystkich łóżek 
pacjentów z trzech stron, 

 na oddziałach było czysto, wszystkie pomieszczenia, meble, podłogi oraz 

połączenia podłóg ze ścianami umożliwiały ich mycie i dezynfekcję, 

 pacjentów z opiekunami nie umieszczono poza salami chorych 

i nie obejmowano monitoringiem wizyjnym, 

 pacjentów i opiekunów powiadamiano, m.in. poprzez udzielanie stosownych 
informacji oraz wywieszanie ich na tablicach ogłoszeń, o zakresie opieki 

pielęgnacyjnej jaką może świadczyć rodzina lub osoba wyznaczona przez 
pacjenta, jak również o przysługujących mu prawach90, 

 osoby sprawujące opiekę nad pacjentami tych Oddziałów miały do 

dyspozycji lodówkę, czajnik elektryczny oraz kuchenkę mikrofalową91, 
jak również stanowisko internetowe92 i szpitalny parking, 

 opiekunowie nie wyręczali ani nie zastępowali personelu medycznego 

w wykonywaniu u pacjenta niesamodzielnego czynności pielęgnacyjnych; 
nie zwracali się też do personelu medycznego o wykonanie takich 
czynności93. 

(akta kontroli str. 231-236, 241-261, 311-334, 350-352)  

2.4. Program dostosowania Szpitala nie dotyczył warunków pobytu opiekunów 

i pacjentów dorosłych na badanych oddziałach. 
(akta kontroli str. 51-65) 

2.5. W 2019 r. na Oddziale: 

 Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym największe obłożenie łóżek 
było w lutym (93,2%), najmniejsze w grudniu (65,9%), przy średnim 

rocznym obłożeniu na oddziale (84,8%). Na 27 zatrudnionych pielęgniarek 
i opiekunów medycznych w marcu i październiku, pracę na danej zmianie 

                                                   
87 W dniach, odpowiednio 12, 5 i 6 oraz 13 lutego 2020 r.  
88 W której umieszczono siedem łóżek. 
89 Drzwi do każdego z pomieszczeń (ubikacji, natrysków) można było zamknąć od wewnątrz.  
90 Stosownie do procedury systemu zarządzania jakością QP-PP1-01, w zakresie informowania pacjenta 
o przysługujących mu prawach i obowiązkach. Dotyczyło to także pacjentów, którzy nie mogą się 
przemieszczać. 
91 Udostępnioną w pomieszczeniu kuchennym Oddziału Onkologicznego.  
92 Zlokalizowane w korytarzu głównym, na poziomie pierwszym Szpitala. 
93 Co potwierdziły również wyniki badania kwestionariuszowego. 
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wykonywało odpowiednio od czterech do ośmiu i od czterech do dziewięciu 
osób, 

 Onkologicznym największe obłożenie łóżek było w październiku (69,2%), 

najmniejsze w grudniu (44,3%), przy średnim rocznym obłożeniu w oddziale 
(54,1%). Na 18 zatrudnionych pielęgniarek w lipcu i 16 w październiku 
faktycznie pracę na danej zmianie wykonywało od dwóch do 10, i od dwóch 
do ośmiu osób. 

 (akta kontroli str. 359-360, 362-365, 400-402)  

W całym okresie objętym kontrolą na Oddziale Neurologicznym Szpital zapewnił 

wymagany równoważnik 0,6 etatu pielęgniarskiego na jedno łóżko oraz dysponował 
co najmniej dwoma etatami pielęgniarek ze specjalizacją z pielęgniarstwa 
neurologicznego lub zachowawczego, lub internistycznego, geriatrycznego lub 
opieki długoterminowej94. Spełniono ponadto wymogi dotyczące stanu zatrudnienia 

personelu pielęgniarskiego w Oddziale Onkologicznym (równoważnik 0,6 etatu 
na jedno łóżko) oraz kwalifikacji tego personelu95. 

(akta kontroli str. 206-214) 

W Oddziale Neurologicznym w badanym okresie zatrudnionych zostało pięciu 
opiekunów medycznych96. Z wyjaśnień udzielonych przez Pielęgniarkę Oddziałową 

wynikało, że zatrudnienie tych osób, w odniesieniu do wykonywanych przez nich 
czynności dotyczących pielęgnacji, karmienia i transportu pacjentów do badań 
diagnostycznych, w znaczącym stopniu odciążyło pracę pielęgniarek 

(akta kontroli str. 206-208, 243) 

Opinię Zakładowej Organizacji Związkowej, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 

Pielęgniarek i Położnych, dotyczącą możliwości angażowania personelu 
pielęgniarskiego Szpitala, do zadań niepielęgnacyjnych, przedstawiono w punkcie 
1.5. niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 

2.6. Salę intensywnego nadzoru neurologicznego z siedmioma łóżkami chorych97, 

wyposażono w jeden parawan przenośny. 

Z wyjaśnień Dyrektora wynika, że Oddział był zmodernizowany w listopadzie 

2017 r., a bezpośrednio po remoncie na ww. sali miały zafunkcjonować parawany 

przenośne, które w codziennej pracy okazały się niezwykle uciążliwe, ze względu 
na ilość sprzętu medycznego niezbędnego przy każdym stanowisku. Stawianie 
dodatkowo parawanów utrudniało personelowi swobodę ruchów, w związku z czym 
zrezygnowano z tego rozwiązania. W październiku 2019 r., Pielęgniarka Oddziałowa 

wystąpiła z wnioskiem o system parawanów mocowanych do sufitów, 
co zainicjowało procedurę ich zamówienia, jednak ze względu na bardzo wysoki 
koszt i brak środków finansowych została ona wstrzymana. Dyrektor podkreślił, 
że na ww. sali, na której dyżur pełnią dwie pielęgniarki, przebywają osoby 

odwiedzające, którym tylko w przypadku jeśli pozwala na to stan pacjenta pozwala 
się wykonywać drobne czynności pielęgnacyjne. 

NIK wskazuje na uzasadnioną potrzebę doposażenia ww. pomieszczenia w taką 

liczbę parawanów, która pozwoli na zapewnienie pacjentom i ich opiekunom prawa 
do intymności i godności. 

(akta kontroli str. 231-232, 379-380) 

                                                   
94 Także w trakcie tych specjalizacji lub po kursie z nich lub też w trakcie kursu z ww. specjalizacji.  
95 Dysponowanie co najmniej dwoma etatami pielęgniarek ze specjalizacją z pielęgniarstwa onkologicznego 
lub zachowawczego, lub internistycznego, a także w trakcie tych specjalizacji, lub po kursie z nich, lub też 
w trakcie kursu z ww. specjalizacji.  
96 W pozostałych badanych oddziałach dla dorosłych nie zatrudniano opiekunów medycznych.  
97 Na której przebywały także osoby sprawujące dodatkową opiekę pielęgnacyjną.  
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Na objętych kontrolą Oddziałach: Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym, 
Onkologicznym oraz Otolaryngologicznym, poza salami chorych nie znajdowały się 
inne pomieszczenia do dziennego pobytu pacjentów z opiekunami. Nie stwierdzono 

nadto na tych Oddziałach, przypadków naruszania porządku lub zagrożenia 
bezpieczeństwa pobytu opiekunów lub pacjentów, ani prezentowania informacji 
o ich danych osobowych, w tym stanie zdrowia98 niepowołanym osobom. 

(akta kontroli str. 231-236, 308-358)    

2.7. W badanym okresie do Szpitala, w tym do ww. trzech oddziałów, nie wpływały 

skargi dotyczące sprawowania opieki nad dorosłymi pacjentami niesamodzielnymi99. 
Zagadnienia dotyczące wykonywania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej ww. 
pacjentów, nie były jednocześnie przedmiotem kontroli zewnętrznych 
i wewnętrznych, przeprowadzanych w Szpitalu. W WSZ nie prowadzono badania 

satysfakcji pacjentów dorosłych oraz ich opiekunów w zakresie sprawowania 
dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. 

W kontrolowanym okresie w ww. oddziałach szpitalnych objętych w tym obszarze 

szczegółowym badaniem NIK, nie stwierdzono zgłaszania problemów związanych 
z pobytem w Szpitalu opiekunów niesamodzielnych pacjentów dorosłych. 

 
(akta kontroli str. 127-174, 244-247, 249-252, 399) 

2.8. W dwóch z trzech wskazanych wyżej oddziałach szpitalnych, łącznie dziewięciu 

opiekunów niesamodzielnych pacjentów dorosłych, wypełniło w toku kontroli NIK 
kwestionariusze dotyczące zagadnień opisanych w punkcie 1.8. niniejszego 
wystąpienia. 

(akta kontroli str. 311- 334, 350-352)   

Pięciu opiekunów z Oddziału Neurologicznego oceniło na poziomie od 4 do 5 100 
zadowolenie z opieki pielęgnacyjnej Szpitala i przestrzegania praw pacjenta. 

Nie stwierdzili ograniczenia praw pacjenta objętego opieką, prawa do kontaktu 
z innymi osobami lub dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, jak również nie wskazali 
czynności, które musieli wykonać w ramach opieki, a które powinny być wykonane 
przez personel WSZ. 

(akta kontroli str. 320-334) 

Czterech opiekunów dorosłych pacjentów Oddziału Onkologicznego oceniło 
na najwyższym poziomie zadowolenie z opieki pielęgnacyjnej Szpitala 
i z przestrzegania praw pacjenta. Nie stwierdzili aby ograniczano prawo pacjenta 
do kontaktu z innymi osobami lub dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. Nie wskazali 

jednocześnie propozycji w zakresie poprawy opieki nad pacjentem niesamodzielnym 
lub przestrzegania jego praw. Uwaga zawarta w jednym z ww. kwestionariuszy, 
dotyczyła konieczności dostarczania do Szpitala innych wyrobów medycznych, 
leków lub specjalnych środków żywieniowych niezbędnych do pielęgnacji  

lub leczenia101. 
(akta kontroli str. 311-319, 350-352) 

Z wyjaśnień Dyrektora wynika, że pacjent zakwalifikowany był do żywienia 
dożylnego w innym ośrodku, a WSZ nie ma schematu takiego żywienia 
w receptariuszu szpitalnym. Pacjent wykorzystał żywienie zgodnie ze schematem, 

                                                   
98 Np. na opaskach naręcznych pacjentów Szpitala, znajdowały się wyłącznie numery identyfikacyjne. 
99 W miesiącu październiku 2019 r. do Rejestru Skarg i Wniosków Oddziału Neurologicznego, wpłynęło 
natomiast podziękowanie członka rodziny pacjenta, dotyczące sprawowanej przez personel Oddziału opieki nad 
chorym. 
100 Trzy osoby. 
101 Bez wskazania jakich. 
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w ramach kontynuacji leczenia, przy czym w dniu przyjęcia tego pacjenta 
do Szpitala, nie można było tego schematu zmienić. 

(akta kontroli str. 377-378) 

2.9. Po 3 lipca 2019 r. w Szpitalu nie pobierano opłat z tytułu sprawowania 

dodatkowej opieki pielęgnacyjnej nad dorosłymi pacjentami niesamodzielnymi. 
Wobec braku naliczania opłat z tytułu sprawowanej opieki w oddziałach dla 
dorosłych, dotyczących wyżywienia i noclegów opiekunów, nie zachodziła 
konieczność weryfikacji posiadanych przez pacjentów orzeczeń 

o niepełnosprawności.  
(akta kontroli str. 270-272, 381-382)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

W Oddziałach Szpitala: Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym oraz 

Onkologicznym nie udostępniano informacji o wysokości opłat z tytułu sprawowania 
dodatkowej opieki pielęgnacyjnej dorosłych pacjentów niesamodzielnych, a także 

informacji dotyczącej nieponoszenia opłat za pobyt opiekunów takich pacjentów 
posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, co było 
niezgodne z art. 35 ust. 3 i 4 w zw. z art. 34 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta.  

Dyrektor wyjaśnił, że w oddziałach tych nie zamieszczono informacji o wysokości 

opłat z tytułu sprawowania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem 

niesamodzielnym, gdyż opłat tych Szpital nie pobierał. Ponadto, w ocenie 
wyjaśniającego, nie dostrzeżono konieczności zamieszczania informacji o braku 
takich opłat w przypadku dorosłych pacjentów posiadających orzeczenie 
o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

 (akta kontroli str. 379-380) 

NIK wskazuje – analogicznie jak w przypadku nieprawidłowości nr 6 z obszaru 

pierwszego – że zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta, 
świadczeniodawca ma obowiązek udostępnienia w lokalu zakładu leczniczego 
zarówno informacji o wysokości opłat – nawet jeśli w praktyce ich nie pobiera - jak 
też o uprawnieniach wynikających z art. 35 ust. 4. Przepis ten, w zw. z przepisami 

art. 35 ust. 1 i art. 34 ust. 3 ww. ustawy, reguluje zwolnienie z opłat opiekunów 
pacjentów dorosłych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu 
niepełnosprawności. 

W badanych w tym obszarze oddziałach WSZ zapewniono dorosłym pacjentom 
niesamodzielnym warunki do korzystania z ich praw, w tym do kontaktu z innymi 

osobami i całodobowej dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. Zapewniono wymaganą 
rozporządzeniem w sprawie świadczeń gwarantowanych, liczbę pielęgniarek, 
o odpowiednich kwalifikacjach. Opiekunowie pacjentów nie musieli zastępować 
w obowiązkach personelu medycznego lub interweniować w sprawie działań 

pielęgnacyjnych lub innych świadczeń. W regulacjach wewnętrznych Szpitala 
właściwie określono prawa pacjentów dorosłych do kontaktu z innymi osobami, 
w tym całodobowej dodatkowej opieki pielęgnacyjnej oraz zapewniono 
bezpieczeństwo a także nienaruszanie praw innych pacjentów. Do WSZ nie 

wpłynęły skargi w ww. przedmiocie, zgłaszano natomiast podziękowania.  
Stwierdzono natomiast, że w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym 
oraz Onkologicznym nie udostępniono wymaganej informacji o wysokości opłat 
z tytułu sprawowania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej nad pacjentami 

niesamodzielnymi a także informacji o nieponoszeniu takich opłat w przez dorosłych 
pacjentów z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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IV. Wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, 
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o podjęcie działań mających 
na celu zapewnienie: 

1) pościeli opiekunom pacjentów małoletnich, sprawującym całodobową opiekę 

pielęgnacyjną w Oddziale Pediatrycznym, bez uprzedniego żądania, 

2) warunków do ciągłej obserwacji dzieci młodszych z punktu pielęgniarskiego 
Oddziału Pediatrycznego, 

3) spełniania wszystkich wymogów dotyczących izolatek Oddziału Pediatrycznego, 

4) wymaganej liczby pielęgniarek na Oddziale Pediatrycznym, 

5) zwrotu nienależnie pobranych opłat za pobyt opiekunów pacjentów małoletnich, 

6) informowania w Szpitalu o wysokości opłat z tytułu sprawowania dodatkowej 
opieki pielęgnacyjnej nad dorosłymi pacjentami niesamodzielnymi oraz 
o nieponoszeniu opłat za pobyt opiekunów pacjentów małoletnich lub 
z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

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 Poznaniu. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 

w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 

przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 

zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Poznań, 20 marca 2020 r. 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 
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