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Wystąpienie pokontrolne 
 

Na podstawie art. 2 ust. 1 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 Uniwersyteckiego Dziecięcego 

Szpitala Klinicznego w Białymstoku („Szpitala”) w zakresie Ŝywienia pacjentów i utrzymania 

czystości w latach 2004-2008 r. (I kwartał). 

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

28 października 2008 r. oraz omówione w dniu 4 listopada 2008 r. na naradzie pokontrolnej, 

NajwyŜsza Izba Kontroli na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Pani Dyrektor 

niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

Według trzystopniowej skali ocen przyjętej w niniejszej kontroli (właściwa, 

zadowalająca, niezadowalająca) Szpital uzyskał ocenę zadowalającą zarówno w odniesieniu 

do zapewnienia wyŜywienia pacjentów, jak i do utrzymania czystości oraz ocenę właściwą 

w zakresie usług pralniczych. Oceny te uzasadnione są niŜej przedstawionymi ocenami 

cząstkowymi oraz szczegółowymi wynikami kontroli. 
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1. Posiłki podawane pacjentom były prawidłowe pod względem mikrobiologicznym, 

kalorycznym oraz zostały pozytywnie ocenione przez ankietowanych pacjentów 

w zakresie smaku, temperatury i urozmaicenia. Stanu wyŜywienia pacjentów w Szpitalu 

nie moŜna jednak uznać za właściwy, lecz za zadowalający, gdyŜ: 

a) w  próbce wymazu z rąk pracownika kuchni stwierdzono ponadnormatywną liczbę 

drobnoustrojów tlenowych, co wskazuje na uchybienia w stanie higieny personelu 

kuchennego, a tym samym obniŜa poziom bezpieczeństwa mikrobiologicznego 

posiłków; 

b) analiza całodziennego wyŜywienia wykazała, Ŝe nie było ono właściwie zbilansowane 

w poszczególnych posiłkach (np. zbyt wysoka zawartość białka w śniadaniu i kolacji 

oraz tłuszczu w podwieczorku, a zbyt niska zawartości  tłuszczu w kolacji), a w diecie 

szpitalnej nie zapewniono dostatecznej zawartości Ŝelaza (66,6% normy), 

przekraczając przy tym w posiłkach udział energii z białka i z tłuszczu przypadającej 

średnio na jeden dzień ocenianej przez PSSE w Białymstoku dekady, odpowiednio 

o 13,1% i 35,2%; 

c) w trakcie oględzin stwierdzono, Ŝe dodatki warzywne do śniadania na oddziale 

Chirurgii wydawano wg uznania dzieci, które często rezygnowały z tych dodatków, 

a  dzieciom które nie chciały jeść śniadania nie odłoŜono posiłku na później – co jest 

sprzeczne z racjonalnymi zasadami Ŝywienia. 

Pomimo iŜ w ocenie NIK i PSSE oraz w opinii rodziców ankietowanych pacjentów 

posiłki podawane w Szpitalu były wystarczające i urozmaicone, to ok. 77% 

ankietowanych zadeklarowało doŜywianie dzieci. W opinii NIK pomimo, Ŝe stan taki 

naleŜy uznać za charakterystyczny dla szpitala dziecięcego, to wymaga on jednak 

szczególnego nadzoru ze strony Szpitala, ze względu na konieczność zapewnienia  

prawidłowego Ŝywienia w Szpitalu i zapobieganie zatruciom pokarmowym. 

Ponadto NIK zwraca uwagę na niski poziom konsumpcji obiadów, gdyŜ zaledwie 50% 

ankietowanych zadeklarowało, Ŝe zjada je w całości (dotyczy to diety podstawowej). 

W ocenie NIK wynika to nie tylko ze zbyt obfitych porcji i subiektywnych ocen 

smakowych, ale przede wszystkim z wydawania tej samej wielkości porcji dla pacjentów, 

bez  względu na ich wiek i związane z tym zróŜnicowane zapotrzebowanie.  

2. NIK ocenia jako zadowalający stan utrzymania czystości w obiektach szpitalnych. 

Stan czystości na obszarze oddziałów klinicznych i części administracyjnej Szpitala 

był prawidłowy, co wykazały oględziny NIK, a zostały potwierdzone wysoką oceną 

ankietowanych pacjentów oraz brakiem skarg w tym zakresie. Wnioski pokontrolne słuŜb 
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sanitarno-epidemiologicznych realizowano na bieŜąco, co znalazło swoje 

odzwierciedlenie w zmniejszającej się ilości uchybień w zakresie stanu czystości 

stwierdzanych przez te słuŜby. 

Kontrola wykazała jednak szereg nieprawidłowości i uchybień dotyczących: 

− stanu czystości w brudowniku w Klinice III Chorób Dzieci oraz przeprowadzania  

czynności sprzątania toalet (złe stęŜenie roztworu środka dezynfekcyjnego, 

dezynfekcja bez uprzedniego zmycia powierzchni); 

− stanu czystości w magazynie czystej bielizny oraz nieprzestrzegania przez 

pracowników sortowni brudnej bielizny procedury pakowania bielizny brudnej;  

− zabezpieczenia w magazynie czystym odzieŜy białego personelu przed ponownym 

zabrudzeniem; 

− stanu czystości w ciągach komunikacyjnych (schody do Szpitala, podjazd karetek 

w SOR), za co w trakcie kontroli obciąŜono wykonawcę karą umowną w wysokości 

285 zł. 

Zwraca się przy tym uwagę, Ŝe zadeklarowane zuŜycie preparatów Surfanios i Sprint 

200 conc, uŜywanych podczas czynności porządkowych wykonywanych na oddziałach 

szpitalnych, jest zdaniem biegłych NIK niewystarczające, co skutkuje brakiem 

moŜliwości wykonania procedury w praktyce. Ponadto biegli wskazali na niski poziom 

zuŜycia preparatów do higieny rąk, nakładek na mopy oraz środków do ich prania. 

W ocenie NIK, wskazuje to na konieczność zwiększenia nadzoru nad utrzymaniem 

czystości, a w szczególności prowadzenia bieŜącej analizy zuŜycia środków myjących 

i dezynfekujących oraz mopów. 

3. NIK ocenia pozytywnie standardy Ŝywienia stosowane w Szpitalu, gdyŜ zapewniono 

stosowanie przez wykonawcę usługi Ŝywienia pacjentów systemu HACCP oraz zasad 

Ŝywienia opracowanych przez Instytut śywności i śywienia w Warszawie.  

Właściwą jakość zabiegów higienicznych i dezynfekujących zapewniono w procedurach 

„Księgi Higieny Szpitalnej”, opracowanych przez firmę świadczącą usługi, na podstawie 

instrukcji Zespołu ds. Kontroli ZakaŜeń Zakładowych i zatwierdzonych przez Dyrektora 

Szpitala. NIK zwraca jednak uwagę, Ŝe w świetle opinii biegłych nie wszystkie zawarte 

w procedurach higienicznych informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy, 

a niektóre z nich mogą skutkować błędem na poziomie wykonania. Ponadto przyjęte 

w procedurach wykonywanie większości czynności porządkowych 2 razy dziennie 

z uwagi na specyfikę Szpitala nie jest zdaniem biegłych wystarczające.  
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4. Przyjęty w Szpitalu system ewidencji kosztów odpowiadał wymogom rozporządzenia 

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) oraz dawał rzeczywisty obraz kosztów Ŝywienia, sprzątania i prania.  

Uzyskiwane w latach 2004-2007 przez Szpital rezultaty w zakresie utrzymania 

czystości, w tym prania, były adekwatne do wydatkowanych środków, a przyjęte 

rozwiązania NIK ocenia jako gospodarne i wydajne, zwaŜywszy na jakość świadczeń 

w kontrolowanych obszarach. Średni miesięczny koszt sprzątania  Szpitala w tym okresie 

wzrósł z 5,71 zł/1m2 w 2004 r. do 7,09 zł/1m2 w I kw. 2008 r. Średni koszt prania 

w analizowanym czasie wzrósł zaledwie z 2,50 zł/kg w 2004 r. do 2,92 zł/kg w I kw. 

2008 r. 

Funkcjonujące w latach 2004-2006 (do marca) rozwiązanie organizacyjne polegające 

na przygotowywaniu posiłków dla dwóch Szpitali PSK i DSK na bazie własnej kuchni 

przez DSK, NIK ocenia jako niewydajne. Były to Szpitale o dwóch róŜnych typach 

pacjentów dorośli/dzieci, co wymagało przygotowywania posiłków według oddzielnych 

norm Ŝywieniowych, a zatem generowało dodatkową pracochłonność i koszty. Szpital 

PSK nie regulował terminowo naleŜności z tego tytułu, w wyniku czego 3.268,2 tys. zł 

zaległości w ramach ugody spłacono ze znacznym opóźnieniem, a 885 tys. zł odsetek 

umorzono. Zatem podjęcie decyzji o zaniechaniu świadczenia tych usług dla Szpitala PSK 

było zasadne.  

Istotny wpływ na wydajność obecnego systemu Ŝywienia w Szpitalu ma brak 

zróŜnicowania porcji obiadów dystrybuowanych w systemie tacowym, pomimo, 

iŜ pomiędzy pacjentami w poszczególnych grupach wiekowych występują duŜe róŜnice 

co do zapotrzebowania ilościowego na posiłki. Wpływa to na niski, bo zaledwie 50% 

stopień konsumpcji obiadów, a skutkuje duŜymi stratami, a tym samym mniejszą 

efektywnością wydatkowania środków. 

Uwagi NIK budzi takŜe sposób rozliczania usług Ŝywieniowych prowadzonych 

w ramach umowy nr 45/WR-356/06/16 z 1 marca 2006 r. Stwierdzono bowiem, Ŝe Szpital 

płacił za określoną na fakturze ilość osobodni liczoną na podstawie ilości wydanych 

śniadań i obiadów bez uwzględniania kolacji, co nie znajduje potwierdzenia w zawartej 

umowie. Metoda ta, jak wynika z udzielonych wyjaśnień, wynikała z ustnie przyjętych 

ustaleń pomiędzy przedstawicielami Szpitala a wykonawcą usługi. W opinii NIK 

określenie w umowie jednolitej ceny osobodnia (tj. nie określono stawki dla 

poszczególnych posiłków podstawowych – śniadania, obiadu, kolacji, mieszanek 
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mlecznych) przy jednoczesnym braku szczegółowego określenia sposobu rozliczania ceny 

osobodnia, w przypadku gdy pacjent korzysta z niepełnego wyŜywienia lub mieszanego 

(mieszanka + dieta), prowadziło do swobodnej interpretacji w sposobie liczenia ilości 

osobodni i rozliczania usługi, co wykazała zarówno kalkulacja sporządzona za I kwartał 

2008r. przez kontrolera NIK uwzględniająca 3 posiłki, jak i następnie kalkulacja 

sporządzona przez z-cę Dyrektora ds. Ekonomicznych Szpitala uwzględniająca 

procentowe rozbicie ceny na poszczególne posiłki. W obu przypadkach metody te były 

korzystniejsze finansowo dla Szpitala, niŜ dotychczasowo stosowana w Szpitalu (róŜnica 

odpowiednio 5.090zł i 245zł). Ponadto stwierdzono, iŜ w przypadku dzieci Ŝywionych na 

bazie mleka specjalistycznego, którego koszt zakupu ponosił Szpital, równieŜ płacona 

była pełna kwota osobodnia. 

Średni miesięczny koszt Ŝywienia pacjenta wzrósł z 13,14 zł  w 2004 r. do 15,45 zł, 

a w I kwartale 2008 r. o kolejne 0,37 zł, na co wpływ miały głównie koszty personelu 

zatrudnionego przy usłudze Ŝywienia. 

5. Funkcjonujący w Szpitalu system organizacji, monitoringu i kontroli usług Ŝywieniowych 

i czystości pozwalał na szybkie wykrycie nieprawidłowości i wdroŜenie działań 

naprawczych. Przedmiot zamówienia usług Ŝywienia, utrzymania czystości i prania 

określono w sposób, który nie pozawalał wykonawcy na swobodną interpretację co do 

zakresu usług i ich jakości, zapewniając jednocześnie odpowiednie procedury 

reklamacyjne, w oparciu o: 

− prawo bieŜącej i okresowej kontroli realizacji przedmiotu zamówienia zastrzeŜone 

w zawartych umowach z wykonawcami; 

− przydzielenie zadań nadzoru nad realizowaniem usług konkretnym osobom; 

− powołanie i działalność Zespołu ds. Kontroli ZakaŜeń Zakładowych, w skład którego 

wchodziły dwie pielęgniarki, przy czym tylko jedna z nich posiadała kwalifikacje 

wymagane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie 

kwalifikacji członków zespołu kontroli zakaŜeń zakładowych (Dz. U. Nr 285, 

poz. 2869). 

 NIK zwraca jednak uwagę na uchybienia stwierdzone w zakresie organizacji, nadzoru 

i kontroli usług, które dotyczą: 

− niewystarczającego monitoringu zuŜycia środków myjących i dezynfekcyjnych 

na oddziałach, gdyŜ przedkładane Szpitalowi raporty z wykonania usługi 

poświadczały tylko fakt wykonania czynności codziennych i okresowych bez 

wskazania zuŜycia środków; 
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− braku kontroli pielęgniarki epidemiologicznej magazynu czystej i brudnej bielizny, 

bloku Ŝywienia oraz brak udokumentowanych kontroli w pozostałych podległych 

przychodniach na terenie Szpitala; 

− nieegzekwowania od wykonawcy usług Ŝywienia badań sanitarno-epidemiologicznych 

oraz oceny laboratoryjnej wartości kalorycznej i odŜywczej posiłków, pomimo 

postanowień zawartych w tym zakresie w umowie; 

− braku dokumentacji umoŜliwiającej weryfikację ilości prania wykazanej na fakturach 

VAT poniewaŜ brak było zarówno kwitariuszy pranej bielizny jak i ewidencji ilości 

oddawanej bielizny do pralni. Ponadto, na fakturach VAT w przypadku Kliniki 

Okulistyki stwierdzono przypadki nierzetelnego wykazania ilości prania, za co 

odpowiedzialna była Kierownik Sekcji Gospodarczej; 

− niezapewnienia zastępstwa w przypadku długotrwałej absencji jednej z pielęgniarek 

z Zespołu ds. Kontroli ZakaŜeń Zakładowych trwającej od 2007r., a przewidzianej 

do 2009 r., przez co Zespół pracował w składzie, który nie spełniał wymogu art. 12 

ust. 2 ustawy o zakaŜeniach, zgodnie z którym w skład zespołu kontroli zakaŜeń 

zakładowych wchodzą pielęgniarki - jedna przypadająca na 250 łóŜek. 

5. Działania Szpitala dotyczące rozwiązań w zakresie wyŜywienia i utrzymania czystości 

były zgodne z obowiązującymi normami, poniewaŜ:  

− wykonawców usług Ŝywienia, utrzymania czystości i prania wyłoniono zgodnie 

z  Prawem zamówień publicznych, a wymagania stawiane wykonawcy pozwalały 

na uzyskanie dobrej jakości usług; 

− Szpital realizuje program dostosowania do wymagań określonych rozporządzeniem 

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.); 

− blok Ŝywienia spełniał konieczne wymagania potwierdzone pozytywną decyzją 

dopuszczającą PPIS, a jego wyposaŜenie było adekwatne do świadczenia danej usługi; 

− dietetycy szpitala, koordynator ds. Ŝywienia oraz pielęgniarka epidemiologiczna 

posiadali odpowiednie wykształcenie kierunkowe.  

 

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

1. Zwiększenie nadzoru nad stanem przestrzegania higieny osobistej przez personel 

wykonawcy usług Ŝywieniowych.  
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2. Wyeliminowanie uchybień dotyczących wartości odŜywczej poszczególnych posiłków 

oraz ich bilansowania, stosownie do zasad prawidłowego Ŝywienia i zaleceń PSSE.  

3. Dostosowanie wielkości porcji posiłków do wieku pacjentów oraz rozwaŜenie 

doprecyzowania zasad rozliczania osobodni Ŝywienia z wykonawcą usługi. 

4. Analizę obowiązujących w Szpitalu procedur higienicznych i dezynfekcyjnych pod kątem 

wykorzystania wniosków biegłych w tym zakresie, a w szczególności zuŜycia środków 

myjących i dezynfekujących oraz mopów. 

5. Prowadzenie monitoringu ilości zuŜywanych środków czystości przez wykonawcę usługi 

sprzątania oraz zwiększenie nadzoru nad prawidłowością wykonywania zabiegów mycia 

i dezynfekcji.. 

6. Rzetelne ewidencjonowanie ilości oddawanej do prania bielizny szpitalnej. 

 

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

o NIK, zwraca się o przedstawienie przez Panią Dyrektor, w terminie 14 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 

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 Pani 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.  


