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Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 01 

 
 

Kontrola podjęta z inicjatywy własnej NIK  
i ujęta w planie pracy  na 2017 r. 

Zakażenia szpitalne związane z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych stanowią  poważny 

problem wszystkich szpitali, nawet tych  
z krajów o  najwyższych standardach opieki 

zdrowotnej i dotyczą od 5 do 10% osób 
leczonych w szpitalu. W Polsce ok. 5% 

pacjentów hospitalizowanych ulega 
zakażeniom szpitalnym, daje to roczną liczbę 
zakażeń szpitalnych na poziomie ok. 400 tys.  

Zakażenia szpitalne powodują powikłania 
prowadzące często do niepełnosprawności, 
są przyczyną wydłużenia pobytu w szpitalu  

i zwiększają koszty świadczonych usług.  

Efektywne systemy kontroli zakażeń mogą 
zmniejszać ryzyko ich wystąpienia  

od 55% do 70%. 



Ocena skuteczności systemu przeciwdziałania 
zakażeniom wewnątrzszpitalnym 

Cel główny 

 Czy nadzór epidemiologiczny w podmiocie leczniczym 
zorganizowany był zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
w sposób umożliwiający jego skuteczne funkcjonowanie? 

 Czy działania w zakresie zapobiegania i zwalczania zakażeń 
szpitalnych były prawidłowe i skuteczne? 

 Czy podmiot leczniczy realizował zalecenia i wnioski pokontrolne 
państwowej inspekcji sanitarnej? 

 Jakie koszty poniesiono w związku z leczeniem zakażeń szpitalnych 
i funkcjonowaniem systemu przeciwdziałania zakażeniom 
szpitalnym 

 Jak funkcjonował nadzór epidemiologiczny nad szpitalami, czy 
dane zbierane o sytuacji epidemiologicznej były kompletne?  

Cele szczegółowe 

Co kontrolowaliśmy? 02 



Kontrolą objęto 22 jednostki 

18 podmiotów leczniczych, wykonujących działalność leczniczą 
w rodzaju świadczenia szpitalne, w tym:   
 17 szpitali  działających w formie SPZOZ, utworzonych  

przez JST  
 jeden szpital działający w formie spółki prawa handlowego 

pod firmą „Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie  
Sp. z o.o.) 

na podstawie art. 2 ust. 2 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 23 
grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, z uwzględnieniem 
kryteriów: legalności, rzetelności i gospodarności 

cztery powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne będące 
podmiotami leczniczymi finansowanymi z budżetu państwa,  
na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art. 5 ust.1 ustawy o NIK,  
z uwzględnieniem kryteriów: legalności, gospodarności, 
celowości, i rzetelności 

Kogo kontrolowaliśmy? 03 



W szpitalach,  
w których 
przeprowadzono 
kontrole 

Powołano zespoły i  komitety kontroli zakażeń szpitalnych oraz 
wdrożono procedury zapobiegające tym zakażeniom.  
Nie przyczyniło się to jednak do obniżenia liczby pacjentów  
z zakażeniem szpitalnym; procedur tych bowiem, w większości 
podmiotów, nie przestrzegano, a liczba personelu medycznego  
o wymaganych kwalifikacjach była niewystarczająca.  

Występowały przypadki niewywiązywania się z istotnych 
obowiązków nałożonych ustawą o zwalczaniu zakażeń.  
Funkcjonujące w tych szpitalach systemy monitorowania  
i raportowania o zakażeniach nie stanowiły rzetelnego źródła 
informacji o skali zjawiska. 

Mimo, iż szpitale ponosiły coraz wyższe koszty, związane  
z utrzymaniem systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń, to nie 
wpłynęło to jednak na zmniejszenie liczby zakażonych pacjentów 
oraz nie spowodowało zmniejszenia ponoszonych przez szpitale 
kosztów związanych z przedłużeniem hospitalizacji będących 
konsekwencją zakażeń szpitalnych. 

Stwierdzony stan 04 



W szpitalach,  
w których 
przeprowadzono 
kontrole 

W 2016 r., w porównaniu do 2015 r. nastąpił wzrost liczby pacjentów zarażonych 
lekoopornymi szczepami bakterii Klebsiella Pneumoniae NDM (+) aż o 278,7%.  
Najwięcej pacjentów z rozpoznaniem bakterii NDM (+) hospitalizowano 
w województwie mazowieckim - 2.757 (72,3%). Na wzrost liczby zakażeń 
wywołanych Klebsiella Pneumoniae NDM (+) na Mazowszu wpływ miał 
nieskuteczny nadzór wewnątrzszpitalny. 

Stwierdzony stan 05 

Liczba pacjentów zakażonych  
Klebsiella Pneumoniae NDM (+)  
w latach 2015-2017 (I półrocze)  

Źródło: Opracowanie własne NIK 
 na podstawie danych NIL.  



W skali kraju, w 2016 r., w porównaniu do 2015 r., odnotowano wzrost 
liczby hospitalizowanych pacjentów (dorosłych) z rozpoznaniem sepsy  
o 13%, tj.  z 19.053 w 2015 r. do 21.522 pacjentów w 2016 r.  
 W latach 2015 – 2017 (I półrocze) najwięcej pacjentów dorosłych,  
u których zdiagnozowano sepsę, hospitalizowano w województwie 
mazowieckim – 9.550, tj. 18,5% ogólnej liczby pacjentów leczonych z tego 
powodu.  
 
Koszty leczenia sepsy, sfinansowane ze środków NFZ, w ramach zawartych 
kontraktów ze świadczeniodawcami, w latach 2015 – 2017 (I półrocze), 
wyniosły 449.770,1 tys. zł. 
 
Liczba pacjentów w wieku od 0 do 18 lat (dzieci) hospitalizowanych  
z powodu sepsy wyniosła 8.844, w tym: 3.468 w 2015 r., 3.529 w 2016 r., 
1.847 w I półroczu 2017 r. Wartość świadczeń udzielonych tym pacjentom 
wyniosła 63.611 tys. zł.  

Stwierdzony stan 06 



 
Stwierdzony stan 
Liczba pacjentów (dorosłych i dzieci) leczonych z powodu  sepsy  
w szpitalach,  według danych NFZ, w latach 2015 – 2017 (I półrocze) 
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



Stwierdzony stan 08 

Liczba przypadków 
rozpoznania sepsy 
w szpitalach 
skontrolowanych  
w okresie objętym 
kontrolą 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.  
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Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

Szpital Wolski im. Anny Gostyńskiej w Warszawie

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie

Szpital Powiatowy Sam. Publ. ZOZ w Ostrowi Mazowieckiej

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie

Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Samodzielny Publiczny ZOZ Miejski Szpital Zespolony w
Częstochowie

Sam. Publ. ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku

Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Działdowie

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce im. dr J. Psarskiego

2015 2016 2017



W szpitalach,  
w których 
przeprowadzono 
kontrole 

W pięciu szpitalach  (27,8%) nie dokonywano okresowych przeglądów 
instalacji i urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta i wymaganą 
częstotliwością oraz nie dokumentowano czynności serwisowych. 
Nieczyszczona i niekonserwowana instalacja wentylacyjno-klimatyzacyjna 
Szpitala staje się siedliskiem bakterii (np. Legionelli, Gronkowca złocistego, 
Pałeczki ropy błękitnej) oraz wielu drobnoustrojów wywołujących zakażenia 
u  pacjentów, zwłaszcza o obniżonej odporności. 
W dziewięciu szpitalach (50%) w próbkach wody ciepłej stwierdzono 
obecność pałeczek Legionella na poziomie przekraczającym wartość 
dopuszczalną.  

Stwierdzony stan 09 



Stwierdzony stan 10 

W szpitalach,  
w których 
przeprowadzono 
kontrole 

Nie wszystkie szpitale objęte kontrolą realizowały zalecenia i decyzje 
organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w wyznaczonym pierwotnie 
terminie. Jednak większość z nich (66,7%) podjęła działania w celu 
wykonania zaleceń wydanych przez organy inspekcji sanitarnej. 

Trzy szpitale  nie posiadały izolatki, tj. pomieszczenia 
pozwalającego na izolację zakażonego pacjenta w celu 
uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika 
chorobotwórczego na inne osoby. 

W stacjach,  
w których 
przeprowadzono 
kontrole 

Stwierdzone w wyniku kontroli PPIS nieprawidłowości były usuwane  
przez szpitale z opóźnieniem lub też – w przypadku złej sytuacji 
finansowej – nieusuwane w ogóle. Kontrola NIK wykazała  również 
nieprawidłowości w  funkcjonowaniu  stacji sanitarno-
epidemiologicznych.  
 



Stwierdzony stan 11 

Liczba czynnych zawodowo 
lekarzy specjalistów  
jest niewystarczająca 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów RP, 
według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. 
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Stwierdzony stan 12 

Wśród krajów europejskich 
Polska zajmuje ostatnie 

miejsce pod względem liczby 
praktykujących lekarzy 

specjalistów w dziedzinie 
mikrobiologia,-bakteriologia 

w przeliczeniu na 100 tysięcy 
mieszkańców 

Źródło: Dane EUROSTAT, http://ec.europa.eu/eurostat/web/health/health-care/data/database#, dostęp z dnia 7 marca 2018 r. 



Stwierdzony stan 13 

Liczba pielęgniarek posiadających specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa 
epidemiologicznego, epidemiologii lub higieny i epidemiologii 
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. 



Ocena ogólna 14 

 

System przeciwdziałania zakażeniom wewnątrzszpitalnym był 
nieskuteczny, na co wskazuje wzrost liczby pacjentów z zakażeniem 
szpitalnym, w tym zarażonych lekoopornymi szczepami bakterii 
Klebsiella Pneumoniae NDM (+), a także wzrastająca liczba pacjentów  
z rozpoznaniem posocznicy (sepsy). 
 

Mimo powołania zespołów i komitetów kontroli zakażeń szpitalnych oraz 
formalnego wdrożenia przez szpitale procedur zapobiegających ich 
występowaniu, w badanym okresie, odnotowano wzrost liczby pacjentów 
z zakażeniem szpitalnym o 9%, przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby 
hospitalizowanych pacjentów o 2%. W 2016 r.,  
w porównaniu do 2015 r., nastąpił wzrost liczby pacjentów zarażonych 
lekoopornymi szczepami bakterii Klebsiella Pneumoniae NDM (+)  
o 278,7%. W 2016 r. odnotowano także wzrost liczby pacjentów  
z rozpoznaniem sepsy o 13%, w porównaniu do roku wcześniejszego. 
 



Przyczyną tego stanu było przede wszystkim nieprzestrzeganie obowiązujących 
procedur zapobiegających zakażeniom przez większość kontrolowanych 
podmiotów, niedostateczne wykorzystanie diagnostyki mikrobiologicznej, a także 
niedostateczna liczba personelu medycznego o wymaganych kwalifikacjach. 
 

W 2017 r. w Polsce  czynnych zawodowo było tylko 110 lekarzy mikrobiologów oraz 
219 epidemiologów. Wśród krajów europejskich Polska zajmuje ostatnie miejsce 
pod względem liczby praktykujących lekarzy specjalistów w dziedzinach związanych 
z mikrobiologią i bakteriologią. 
Brakuje również pielęgniarek posiadających specjalizację w dziedzinach: 
pielęgniarstwa epidemiologicznego, epidemiologii lub higieny i  epidemiologii. Na 
koniec czerwca 2017 r. tylko 0,5% wszystkich zatrudnionych pielęgniarek spełniało 
kryteria kwalifikacyjne do pełnienia funkcji pielęgniarki epidemiologicznej  
w Zespołach Kontroli Zakażeń Szpitalnych. 
 

Średnia liczba badań mikrobiologicznych w przeliczeniu na 1 łóżko szpitalne  
w danym roku była dwukrotnie niższa niż w krajach UE. Dane te wskazują na 
niedostateczne wykorzystanie diagnostyki mikrobiologicznej w szpitalach. 
 

Ocena ogólna 15 



Funkcjonujące, w kontrolowanych szpitalach, systemy monitorowania  
i raportowania o zakażeniach szpitalnych nie dostarczały rzetelnych danych o skali 
zjawiska.  
Analiza kart rejestracji zakażenia szpitalnego wykazała, że były one sporządzane 
przez lekarzy nierzetelnie, często z pominięciem wielu danych. Ponadto, 35,3% kart 
zostało wystawionych przez lekarza prowadzącego z opóźnieniem wynoszącym od 
jednego do 288 dni, co nie pozwalało na bieżące prowadzenie rejestru zakażeń 
szpitalnych i utrudniało określenie, w sposób wiarygodny, sytuacji epidemiologicznej 
szpitala. 
 

Konsekwencją nierzetelnego systemu monitorowania i raportowania o zakażeniach 
na poziomie szpitali był brak precyzyjnych danych o sytuacji epidemiologicznej kraju. 
Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia, w okresie objętym kontrolą, liczba 
osób hospitalizowanych z powodu sepsy wyniosła 51.537, zaś według danych 
Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny - 2.640. Tymczasem, 
tylko w 18 szpitalach skontrolowanych przez NIK, stwierdzono 937 zachorowań  
na sepsę, przy czym przypadki takie odnotowano w każdym ze szpitali.  
 

O braku wiarygodnych danych krajowych dotyczących zakażeń szpitalnych świadczą 
również prowadzone, poza oficjalną sprawozdawczością, wyniki tzw. badań 
punktowych . Na ich podstawie można ocenić, że liczba zakażeń szpitalnych może 
być nawet 5-krotnie wyższa, niż wynika to z danych Ministerstwa Zdrowia 
prezentowanych w mapach potrzeb zdrowotnych. 
 

Ocena ogólna 16 



Żaden z kontrolowanych szpitali nie dysponował precyzyjnymi danymi 
dotyczącymi kosztów poniesionych w związku z wystąpieniem zakażenia 
szpitalnego. Analizy w tym zakresie prowadzone były jedynie przez część 
szpitali, a koszty wyliczano w sposób uproszczony. 
Szpitale objęte kontrolą poniosły koszty związane z przedłużeniem 
hospitalizacji będącej konsekwencją zakażeń szpitalnych w wysokości 
ponad 85.774 tys. zł. 
Szacunkowe koszty związane z utrzymaniem systemu zapobiegania  
i zwalczania zakażeń wyniosły łącznie 388.177 tys. zł. W 2016 r. koszty  
z  tego tytułu, w porównaniu do 2015 r., wzrosły o 9.812,7 tys. zł,  
tj. o 6,6%. 
Nie wszystkie szpitale realizowały zalecenia i decyzje PPIS oraz PWIS  
w  wyznaczonym pierwotnie terminie. Jednak większość z nich (66,7%) 
podjęła działania w celu wykonania zaleceń wydanych przez organy 
inspekcji sanitarnej. 

Ocena ogólna 17 



 
 

18 Wnioski 

Ustalenia kontroli wskazują więc na konieczność wprowadzenia systemowych 
rozwiązań ukierunkowanych na poprawę sytuacji epidemiologicznej w zakresie 
zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych. Najwyższa Izba Kontroli wnosi  
o podjęcie przez Ministra Zdrowia następujących działań: 

Wprowadzenie rozwiązań 
systemowych zachęcających 

lekarzy do wyboru 
specjalizacji w deficytowych 

dziedzinach medycyny, takich 
jak mikrobiologia lekarska. 

Niepodjęcie 
natychmiastowych działań,  
w celu poprawy tej sytuacji, 

skutkować będzie  
w przyszłości brakiem 

wykwalifikowanej kadry  
dla potrzeb diagnostyki 

chorób zakaźnych i  kontroli 
zakażeń szpitalnych  

oraz racjonalnej 
antybiotykoterapii. 

Wprowadzenie do przepisów 
powszechnie obowiązujących  

zadań pielęgniarki 
epidemiologicznej oraz jej 
usytuowania w strukturze 

podmiotu leczniczego.  
W ocenie NIK, należy 
zapewnić pielęgniarce 

epidemiologicznej 
samodzielność  

w podejmowaniu decyzji  
i  wykonywaniu zadań, 

zgodnie z jej kompetencjami. 
Optymalnym rozwiązaniem 
jest podległość stanowiska 

pielęgniarki 
epidemiologicznej 

bezpośrednio dyrektorowi 
szpitala. 

Podjęcie działań w celu 
poprawy jakości danych 
statystycznych o liczbie 

pacjentów leczonych  
z powodu zakażeń 

wewnątrzszpitalnych i liczbie 
zgonów z tego powodu. 

CSIOZ, odpowiedzialny za 
gromadzenie informacji 
statystycznych, nie ma 

uprawnień do kontrolowania 
podmiotów leczniczych oraz 
weryfikacji przedstawianych 

danych i w związku z  tym nie 
jest w stanie ocenić jakości 
gromadzonych danych w 

zakresie zakażeń szpitalnych. 
 



Wyniki kontroli przedstawiono w 22 wystąpieniach 
pokontrolnych, w tym w 20 wystąpieniach sformułowano 
103 wnioski pokontrolne.  

Kierownicy dwóch szpitali zgłosili łącznie sześć zastrzeżeń 
do ocen, uwag i wniosków zawartych w wystąpieniach 
pokontrolnych, z których cztery oddalono,  
dwa uwzględniono w całości. 

Wnioski Wnioski 19 

ZASTRZEŻENIA  
DO WYSTĄPIEŃ 

POKONTROLNYCH 

WYSTĄPIENIA  
I WNIOSKI 

POKONTROLNE 



Wnioski 20 
W wystąpieniach 
pokontrolnych 
skierowanych do 
dyrektorów szpitali 
wnioskowano  
m.in. o: 

zapewnienie wymaganej liczby pielęgniarek epidemiologicznych  
w składzie ZKZS, tj. nie mniejszej niż jedna na 200 łóżek szpitalnych  

podjęcie działań w celu zapewnienia w składzie ZKZS lekarza 
(przewodniczącego) posiadającego wymagane kwalifikacje  

zobowiązanie lekarzy do bieżącego wypełnia kart zakażenia 
szpitalnego, tj. w momencie rozpoznania zakażenia i niezwłocznego 
ich przekazywania ZKZS  

prowadzenie rejestru zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych  
w formie określonej przepisami prawa powszechnie obowiązującego  

prowadzenie rejestru zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych 
na podstawie dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Zdrowia dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie 
listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych 



Wnioski 21 

W wystąpieniach 
pokontrolnych 
skierowanych  
do Państwowych 
Powiatowych 
Inspektorów 
Sanitarnych 
wnioskowano  
m.in. o: 

sporządzanie raportów o zakażeniach i zachorowaniach  
na choroby zakaźne, ich podejrzeniach oraz przypadkach 
stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego  

sporządzanie raportów o zgonach z powodu zakażeń 
lub chorób zakaźnych, a także wykazywania w nich 
rzetelnych i zgodnych ze stanem faktycznym danych 



Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Delegatura 

Źródło: Fotolia.com 
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