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Wystąpienie pokontrolne 

 
Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o NajwyŜszej Izbie 

Kontroli (t.j. Dz. U. z 2007 r. 231, poz. 1701), zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba 

Kontroli Delegatura w Krakowie przeprowadziła kontrolę Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Dębicy („Zespołu”), w zakresie Ŝywienia pacjentów i utrzymania czystości w latach 2004-

2007 i w I kwartale 2008 r. 

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

w dniu 23 lipca 2008 r. oraz omówione na naradzie pokontrolnej w dniu 24 lipca 2008 r., 

NajwyŜsza Izba Kontroli na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi 

niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

Według trzystopniowej skali ocen przyjętej w niniejszej kontroli (właściwa, 

zadawalająca, niezadawalająca) Szpital uzyskał ocenę zadawalającą zarówno w odniesieniu 

do zapewnienia wyŜywienia pacjentów, jak i do utrzymania czystości, łącznie z usługami 

pralniczymi. Oceny te uzasadnione są niŜej przedstawionymi ocenami cząstkowymi oraz 

szczegółowymi wynikami kontroli. 

1. Posiłki podawane pacjentom były zdrowe, gdyŜ zapewniono im odpowiednią wartość 

kaloryczną i odŜywczą oraz były prawidłowe pod względem mikrobiologicznym. Stanu 
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wyŜywienia pacjentów w Zakładzie nie moŜna jednak uznać za właściwy, lecz za 

zadowalający gdyŜ: 

a) w diecie szpitalnej nie zapewniono dostatecznej ilości owoców i warzyw, przy zbyt 

duŜym udziale energii z tłuszczu, co potwierdzają wyniki kontroli Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Dębicy („PSSE”) i ankiety przeprowadzone wśród 

pacjentów przez NIK; 

b) posiłki podawane w Zespole były niewystarczające, na co wskazało 40% 

ankietowanych pacjentów. Kolejnych 65% ankietowanych zadeklarowało 

indywidualne doŜywianie, przy czym w oddziałach psychiatrycznych w Straszęcinie, 

gdzie okres hospitalizacji wynosił powyŜej 20 dni doŜywiało się 77,5% 

ankietowanych pacjentów, a w oddziałach w Dębicy, gdzie okres ten wynosi poniŜej 

6 dni -  46,2 %; 

c) więcej niŜ 15% ankietowanych pacjentów oceniło posiłki negatywnie pod względem 

smaku, temperatury i urozmaicenia (odpowiednio: 19%, 23% i 24%); 

d) funkcjonujący w Zespole system organizacji, monitoringu i kontroli nie zapewnia 

w wystarczającym stopniu wykrycia nieprawidłowości i wdroŜenia działań 

naprawczych w zakresie Ŝywienia, na co wpływ w szczególności ma: 

– rozdzielenie organizacyjne produkcji i dystrybucji posiłków w Zespole, co 

niekorzystnie oddziałuje na nadzór nad całością procesów Ŝywienia, w tym 

monitoring strat (zwrotów nieskonsumowanego jedzenia); 

– brak pełnej znajomości członków Zespołu ds. HACCP dokumentacji tego systemu 

oraz rozproszenie tej dokumentacji; 

– brak systematycznej (dekadowej) analizy kaloryczności i wartości odŜywczej 

posiłków w Zespole, co wskazuje na niepełne wykorzystanie kwalifikacji 

zatrudnionych dietetyków (3 głównych i 3 oddziałowych) oraz istotne braki 

sprzętowe i oprogramowania w tym zakresie. 

2. Stan utrzymania czystości w obu obiektach szpitalnych Zespołu, NIK ocenia jako 

zadowalający. Poziom higieny nie moŜe być uznany za właściwy, gdyŜ zarówno 

stosowane w Zespole zasady utrzymania czystości, jak i sam przebieg procesu sprzątania 

nie w pełni odpowiadały przyjętym standardom w tym zakresie; wykazały to zarówno 

oględziny, jak i wyniki ankietowania pacjentów oraz opinia biegłych NIK. I tak: 

a) czynności związane z utrzymaniem czystości wykonuje zbyt mało pracowników, co 

wynika z duŜego poziomu absencji pracowników Działu Higieny Szpitalnej i co 

niewątpliwie wpływa niekorzystnie na częstotliwość gruntownego sprzątania; 
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b) sprzęt do sprzątania (wózki dwukomorowe z wyciskarką) nie odpowiadał opisowi 

zawartemu w procedurach Zespołu i nie zapewniał właściwej organizacji pracy przy 

sprzątaniu. Ponadto, osoby sprzątające nie posiadały wystarczającej ilości nakładek na 

mopy i ścierek w odpowiednich kolorach.  Według opinii biegłych zadeklarowana 

przez Zespół ilość zuŜywanych nakładek na mopy, ścierek, preparatów myjących 

i dezynfekujących jest zbyt niska nie tylko w stosunku do załoŜeń proceduralnych, ale 

równieŜ w stosunku do prawidłowego postępowania w obszarze medycznym 

i higienicznym, co jest szczególnie niepokojące w odniesieniu do części szpitalnej 

w Dębicy, gdzie z uwagi na wykonywane tam procedury inwazyjne zapotrzebowanie 

na ten asortyment powinno być ok. 10 razy większe niŜ zadeklarowane obecnie; 

c) procesy sprzątania i dezynfekcji wykonywano prawidłowo, ale w przypadku części 

pomieszczeń ze względu na ich zły stan techniczny (np. sanitariaty dla pacjentów 

Oddziału Psychiatrycznego III w Straszęcinie), nie przynoszą zamierzonego rezultatu; 

d) zastrzeŜenia do stanu czystości łazienek i toalet zgłosiło aŜ 28% ankietowanych, 

natomiast do czystości sal chorych i ciągów komunikacyjnych, odpowiednio: 4,8% 

i 21% ankietowanych. Stan czystości pościeli szpitalnej negatywnie oceniło 16,3% 

ankietowanych, przy czym w przypadku oddziałów Zespołu w Straszęcinie poziom 

tych ocen wzrasta do 25%, co wskazuje na konieczność zwiększenia częstotliwości 

zmian pościeli oraz jej brakowania w oddziałach opieki długoterminowej;  

e) stosowane metody nadzoru, kontroli oraz oceny uzyskiwanych rezultatów w zakresie 

higieny nie były w pełni efektywne, gdyŜ w zbyt duŜym stopniu opierały się na 

kontrolach prowadzonych przez pielęgniarkę epidemiologiczną. NIK pozytywnie 

ocenia podjęte obecnie działania Zespołu w celu wzmoŜenia bieŜącego nadzoru, 

poprzez wprowadzane kart poszczególnych czynności sprzątania i formularzy 

kontrolnych. 

3. Standardów Ŝywienia i czystości stosowanych w Zespole nie moŜna uznać za właściwe, 

ale za zadowalające, gdyŜ system HACCP dotychczas nie został w pełni wdroŜony, 

pomimo iŜ prace nad nim trwają blisko od 2 lat, przy czym stan realizacji zasad 

GHP/GMP w świetle opinii biegłej powołanej przez NIK naleŜy uznać za zadowalający. 

Ponadto, nie wprowadzono formalnie procedur dotyczących czystości w Zespole (tzw. 

„Plan higieny”). Stosowane w tym zakresie zasady, które opracowała pielęgniarka 

epidemiologiczna, wykazują przypadki sprzeczności i braków. Według opinii biegłych 

wady merytoryczne tych zasad polegają m.in. na: braku precyzji i  nadmiernie 

rozbudowanej formie, nieprawidłowościach w określeniu zagroŜeń, zalecaniu dezynfekcji 
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w obszarach, które tego nie wymagają oraz braku zgodności z zaleceniami producentów 

środków dezynfekcyjnych. 

4. Ponoszone w latach 2004-2008 (I kwartał) koszty Ŝywienia pacjentów były nieadekwatne 

(zwaŜywszy na ocenę jakości wyŜywienia zawartą w pkt 1 niniejszego wystąpienia) do 

wydatkowanych środków, na co wpływ miały przejęte rozwiązania organizacyjne, 

polegające na utrzymywaniu osobnych kuchni dla obiektów Zespołu w Dębicy 

i Straszęcinie. ZróŜnicowanie kosztów wyŜywienia pomiędzy szpitalami, nie znajduje 

odzwierciedlenia w zróŜnicowaniu jakościowym. Średni dzienny koszt wyŜywienia 

pacjentów w Szpitalu w Straszęcinie wynosił w badanym okresie od 11,25 zł do 12,97 zł, 

tj. od 3,18 zł do 4,16 zł więcej, niŜ Ŝywienia pacjentów w Dębicy. Koszty Ŝywienia 

w Straszęcinie są wyŜsze przede wszystkim ze względu na dwukrotnie mniejszą liczbę 

łóŜek niŜ w Dębicy, przy nieznacznie mniejszym zatrudnieniu oraz nieefektywnie 

wykorzystanej powierzchni. W ocenie NIK utrzymywanie dwóch kuchni, w sytuacji, gdy 

jedna z nich wymaga sporych nakładów (gruntowny remont, wymiana 

wyeksploatowanych urządzeń) jest nieuzasadnione ekonomicznie i znacznie lepsze efekty 

moŜna byłoby osiągnąć po zmianach organizacyjnych polegających na utworzeniu bloku 

Ŝywienia na bazie jednej kuchni przy jednoczesnej restrukturyzacji poziomu zatrudnienia. 

Obecnie funkcjonujące rozwiązanie nie zapewnia właściwego, wydajnego wydatkowania 

środków na wyŜywienie. 

W ocenie NIK, pomimo iŜ Zespół prowadzi system ewidencji kosztów na zasadach 

określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 

1998 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach 

opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 164, poz. 1194) - nie daje on rzeczywistego obrazu kosztów 

Ŝywienia i sprzątania, gdyŜ w kosztach Ŝywienia nie uwzględniono dietetyków 

oddziałowych oraz pracowników dystrybucji posiłków, którzy wchodzą w skład Działu 

Higieny Szpitala („DHS”), stanowiącego odrębny ośrodek kosztów. Średni koszt 

sprzątania 1m2/mc ustalony na podstawie kosztów DHS w latach 2004-2008 (I kwartał) 

spadł z 13,71 zł do 7,87 zł, co wynika przede wszystkim z nieznacznego spadku 

zatrudnienia i mniejszych kosztów osobowych ponoszonych przez Zakład w związku 

z długotrwałymi absencjami pracowników. Według szacunków Zakładu rzeczywiste 

koszty sprzątania w tym okresie są mniejsze jeszcze o ok. 9%, co odpowiada innym 

zadaniom realizowanym przez  DHS. Na niewłaściwy sposób analizy kosztów w tym 

zakresie wskazują równieŜ wyniki przetargu nieograniczonego na kompleksowe 

sprzątania Zespołu, który uniewaŜniono w I kw. 2008 r., gdyŜ kwota, którą przeznaczono 
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na sfinansowanie zadania (4.600 tys. zł) była o 1.706,5 tys. zł mniejsza od najniŜszej 

oferty (6.306,5 tys. zł). W ocenie NIK przeprowadzona wyłącznie na podstawie kosztów 

DHS kalkulacja wartości realizacji zadania nie była prawidłowa i nie spełniała wymogów 

art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), gdyŜ koszty te nie uwzględniały wszystkich 

czynników mających wpływ na realizację zamówienia, jak np.: pełne koszty osobowe 

personelu sprzątającego, podatek VAT, wskaźnik inflacji. 

W badanym okresie, stosunkowo niskie koszty ponoszono w przypadku usług 

pralniczych, wykonywanych w pralni Zespołu. Średni koszt wyprania 1 kg bielizny 

szpitalnej w latach 2004-2007 i w I kw. 2008 r. wzrósł zaledwie z 1,69 zł do 1,96 zł. 

W dłuŜszej perspektywie utrzymanie kosztów prania na tak niskim poziomie nie jest 

moŜliwe z uwagi na fakt wyeksploatowania pralni i konieczność jej modernizacji, 

włącznie z zakupem nowych urządzeń piorących. Podjęcie w najbliŜszym czasie decyzji 

o przyjętych w tym zakresie rozwiązaniach powinna poprzedzać wnikliwa analiza 

ekonomiczna, uwzględniająca potrzeby i specyfikę Szpitali, zwłaszcza obiektu 

w Straszęcinie. 

5. Funkcjonujące w Zespole kuchnia i pralnia w Dębicy nie spełniają wymogów 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim 

powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia 

zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 213, poz. 1568, ze zm.). Wymagają one generalnego 

remontu oraz wyposaŜenia w nowe maszyny i urządzenia, co zgodnie z rozporządzeniem 

naleŜy zrealizować do 2012 r. Liczne zastrzeŜenia w zakresie stanu tych pomieszczeń 

i urządzeń zgłaszała teŜ w ramach bieŜącego nadzoru PSSE. Konieczna jest teŜ wymiana 

wózków metalowych słuŜących do dystrybucji posiłków na oddziałach w Dębicy na 

wózki bemarowe oraz dostosowanie do obowiązujących wymogów części kuchenek 

oddziałowych. 

Pomimo iŜ personel kuchni i dietetycy posiadają odpowiednie kwalifikacje, to poziom 

ich wyszkolenia jest niewystarczający, na co wskazuje brak dostatecznej znajomości 

procedur HACCP oraz błędy jakie popełniają w procesie produkcji posiłków, jak np. 

noszenie biŜuterii i ozdób, czy brak właściwej kontroli temperatury surowców 

łatwopsujących się. Ponadto, szkoleniami z zakresu HACCP naleŜy objąć personel 

odpowiedzialny za dystrybucję posiłków. 

6. Przyjęty w Zespole system utrzymania czystości na bazie utworzonego w 2005 r. DHS nie 

w pełni spełnia swoje zadanie ze względu na duŜy poziom absencji personelu oraz jego 
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niedoposaŜenie. ZastrzeŜenia NIK budzi równieŜ brak wystarczającej ilości pielęgniarek 

w składzie Zespołu Kontroli ZakaŜeń Szpitalnych, wskazanego w art. 12 ust. 2 ustawy 

z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych (Dz.U. Nr 126, poz. 1384 ze zm.). 

W celu zapewnienia na właściwym poziomie nadzoru nad przestrzeganiem procedur 

zapewniających ochronę przed zakaŜeniami zakładowymi, skład tego zespołu naleŜy 

uzupełnić co najmniej o jedną osobę, która spełnia wymogi rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z 21 grudnia 2004 r. w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakaŜeń 

zakładowych (Dz.U. Nr 285, poz. 2869). 

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

1. RozwaŜenie zmiany organizacji funkcjonowania systemu Ŝywienia w Zespole, poprzez 

organizację bloku Ŝywienia na bazie jednej kuchni – w Szpitalu w Straszęcinie, przy 

jednoczesnej  likwidacji kuchni w Szpitalu w Dębicy. 

2. Przeprowadzenie zmian organizacyjnych w zakresie utrzymania czystości zapewniających 

efektywniejsze zarządzanie personelem, kosztami i jakością tych usług. 

3. Zweryfikowanie i uporządkowanie stosowanych w Zakładzie zasad GHP/GMP, systemu 

HACCP oraz procedur higieny szpitalnej. 

4. Prowadzenie ewidencji kosztów w sposób zapewniający jednoznaczną identyfikację 

kosztów Ŝywienia pacjentów i utrzymania czystości. 

5. Prowadzenie monitoringu i kontroli prawidłowego stosowania w praktyce procedur 

dotyczących produkcji i postępowania z Ŝywnością oraz sprzątania i dezynfekcji. 

6. Uzupełnienia składu Zespołu Kontroli ZakaŜeń Szpitalnych o odpowiednią liczbę 

pielęgniarek spełniających wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia  

z 21 grudnia 2004 r. w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakaŜeń 

zakładowych. 

7. Poprawienie jakości wyŜywienia pacjentów przez prowadzenie bieŜącej analizy wartości 

kalorycznej i odŜywczej posiłków przez dietetyków Zespołu oraz uzupełnienie diety 

pacjentów o świeŜe owoce i warzywa. 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy 

o NIK, zwraca się o przedstawienie przez Pana Dyrektora, w terminie 15 dni od daty 

otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania 

uwag i wykonania wniosków oraz o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub 

przyczynach niepodjęcia takich działań. Zwracam się takŜe o przekazanie informacji 

o oszczędnościach lub korzyściach finansowych osiągniętych na skutek wprowadzenia zmian 
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w organizacji świadczenia i finansowania usług Ŝywienia i utrzymania czystości, związanych 

z wykorzystaniem uwag oraz realizacją wniosków pokontrolnych NIK. Przekazanie takiej 

informacji w terminie do końca tego roku umoŜliwi wykorzystanie jej w informacji 

o wynikach kontroli przedkładanej Sejmowi. 

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

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie, do 

Dyrektora Delegatury NIK w Krakowie, 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 mowa wyŜej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały 

właściwej komisji NIK.  

 


