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Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej 

w dniu 11 kwietnia 2018r.  

 

 Informacje dotyczące  kontrolowanego podmiotu leczniczego:  

NOWY SZPITAL W SZPROTAWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

ul. Henrykowska 1, 67-300 Szprotawa 

Numer księgi rejestrowej w RPWDL: 000000023624-W-08  

 

Zakres przedmiotowy kontroli: przestrzeganie bezpieczeństwa udzielania świadczeń 

zdrowotnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

  

Kontrola została przeprowadzona przez Konsultantów Wojewódzkich w Ochronie 

Zdrowia powołanych przez Wojewodę Lubuskiego oraz pracownika Wydziału Zdrowia, tj. 

 Panią Jolantę Korczyńską – Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie 

pielęgniarstwa epidemiologicznego, posiadającą upoważnienie Wojewody 

Lubuskiego  nr 72-2/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r. Upoważnienie obejmuje 

czynności wymienione w art.111 ust. 3 w związku z art.111 ust. 4 ustawy z dnia  

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160),  w tym 

czynności realizowane wyłącznie przez osobę wykonującą zawód medyczny, tj.: 

- ocenę realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym, w tym 

dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, 

- udział w czynnościach związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, 

- wgląd do dokumentacji medycznej. 

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 

66-400 Gorzów Wlkp. 
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 Panią Krystynę Skorb -  Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa 

chirurgicznego i operacyjnego, posiadającą upoważnienie Wojewody Lubuskiego  nr 

72-3/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r. Upoważnienie obejmuje czynności wymienione 

w art. 111 ust. 3 w związku z art.111 ust. 4 ustawy z dnia  15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160),  w tym czynności realizowane 

wyłącznie przez osobę wykonującą zawód medyczny, tj.: 

- ocenę realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym, w tym 

dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, 

- udział w czynnościach związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, 

- wgląd do dokumentacji medycznej. 

 Panią Liliannę Maciaszek - Inspektora Wojewódzkiego w Wydziale Zdrowia 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadającą upoważnienie Wojewody 

Lubuskiego nr 72-1/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r. -  przewodniczącą zespołu. 

Upoważnienie obejmuje czynności wymienione w art. 111 ust.3 w związku z art. 111 

ust. 4 ustawy z dnia  15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 160), z wyłączeniem czynności realizowanych wyłącznie przez osobę 

wykonującą zawód medyczny, tj.: 

- oceny realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym, w tym 

dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, 

- udziału w czynnościach związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, 

- wglądu do dokumentacji medycznej. 

(w aktach sprawy)  

Uzasadnienie: 

Kontrolę przeprowadzono w związku z pismem Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Żaganiu z dnia 28 marca 2018r. znak (…) oraz  Postanowieniem 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu (…) z dnia 27 lutego 2018 r. 

(znak pisma: (…), o braku spełniania przez Nowy Szpital w Szprotawie Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością wymagań, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 
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2011 r. o działalności leczniczej, (Dz. U. z 2018 r. poz. 160), co ma wpływ na bezpieczeństwo 

pacjentów.  Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 111 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy 

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

Wojewoda wyraził zgodę na przeprowadzenie kontroli doraźnej w ww. podmiocie 

leczniczym  (pismo z dnia 05 kwietnia  2018 r.)    

(w aktach sprawy)  

 Dane zakładu leczniczego, w którym  przeprowadzono kontrolę doraźną:  

NOWY SZPITAL W SZPROTAWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

ul. Henrykowska 1, 67-300 Szprotawa 

             (w aktach sprawy)  

 Okres ważności upoważnień do przeprowadzenia kontroli: 

 - od 11 kwietnia 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r. 

Imię i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień:  

● Pani (…) – Prezes  NOWEGO SZPITALA W SZPROTAWIE SPÓŁCE Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDIALNOŚCIĄ, 

● Pani (…) – Naczelna Pielęgniarek  NOWEGO SZPITALA W SZPROTAWIE 

SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDIALNOŚCIĄ.    

 Opis stwierdzonego stanu faktycznego: 

  Podmiot leczniczy pn.: NOWY SZPITAL W SZPROTAWIE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  ul. Henrykowska 1, 67-300 Szprotawa, 

został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej w dniu 04.11.2009 r. W Rejestrze 

Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę 

Lubuskiego zarejestrowany jest pod numerem  księgi rejestrowej 000000023624-W-08. 

Według stanu w rejestrze, podmiot prowadzi działalność leczniczą w zakładach leczniczych 

w  Szprotawie przy ul. Henrykowskiej 1, w zakresie stacjonarnych i całodobowych 
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świadczeń zdrowotnych – szpitalnych, stacjonarnych i całodobowych świadczeń 

zdrowotnych – innych niż szpitalne oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych 

(w aktach sprawy). Nazwa podmiotu leczniczego oraz zakładów leczniczych jest zgodna  

z wpisem w bazie Krajowego Rejestru Sądowego (www.krs.gov.pl )  oraz  w bazie 

REGON (www.stat.gov.pl) .        

         (w aktach sprawy) 

5.Opis stanu faktycznego: 

 - ze szczególnym zwróceniem uwagi na spełnienie wymagań zapisów zawartych 

w rozporządzeniu MZ z dnia 26.06.2012 r. „w sprawie szczegółowych wymagań, jakim 

powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą” a także z szacowaniem ryzyka w zakresie bezpieczeństwa epidemiologicznego dla 

pacjentów w przypadku  braku spełnienia tych wymagań. 

Organizacja jednostki: 

Liczba łóżek zarejestrowanych – 101, 

Ilość oddziałów: 3 

w tym zabiegowych: 1- Chirurgia Ogólna Jednego Dnia, 

zachowawczych: 2 – Oddział Pediatrii i Oddział Chorób Wewnętrznych 

oraz  Zakład Opiekuńczo Leczniczy   

Usługi zewnętrzne: pralnia, kuchnia, sprzątanie – firma „IMPEL”; laboratorium 

mikrobiologiczne – firma „Diagnostyka”  

Liczba hospitalizacji w 2017 r. – 2157 

Liczba pacjentów w dniu kontroli  - 34  

Liczba wykonanych operacji w 2017 r. – 475,  w tym operacji laparoskopowych – 76 

W I kwartale 2018r. liczba wykonanych operacji – 134,  w tym operacji laparoskopowych – 15  

 

Kontrolą doraźną objęto: 

http://www.krs.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/
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I   Blok Operacyjny : przeprowadzono kontrole pomieszczeń Bloku Operacyjnego.  

Ocenę  Bloku Operacyjnego dokonano na podstawie wymagań  zapisów zawartych w : 

 rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. „w sprawie szczegółowych 

wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą”(Dz. U. 2012 r. poz. 739), 

 rozporządzeniu  Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. „w sprawie standardu 

organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii” 

(Dz. U. z 2016r. poz. 2218), 

 rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 

„w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy” (Dz. U. z 2003 r., 

Nr 169, poz.1650 z późn. zm.). 

 

1.)  Śluza szatniowa – lokalizacja pomieszczenia, stan sanitarno – techniczny oraz 

wyposażenie pomieszczenia nie spełnia wymagań: 

 - brak możliwości przejścia w Blok Operacyjny poprzez śluzę szatniową brudną do czystej 

i na Blok Operacyjny, 

 -  brak pomieszczenia higieniczno- sanitarnego wyposażonego w natrysk, W.C,  

 - zniszczone powierzchnie ścian i podłóg, brak połączenia ścian z podłogą 

umożliwiającego mycie i dezynfekcję, 

- w pomieszczeniu znajdują się szafki o zniszczonych powierzchniach, regały z licznymi 

uszkodzeniami, odpryskami, nie przystosowane do przechowywania ubrań  

operacyjnych, trudne do utrzymania w czystości  i przeprowadzenia dezynfekcji. 

Podczas kontroli w pomieszczeniu stwierdzono przechowywanie rękawic 

diagnostycznych, papieru ręcznikowego, ręczników frotte oraz  drabiny drewnianej        

(wymienione sprzęty nie powinny się znajdować w pomieszczeniu). Ponadto 

stwierdzono stosowanie w Bloku Operacyjnym środków ochrony indywidualnej takich 

jak: 

 ubrania operacyjne  bawełna 100 %  
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 obuwie operacyjne : różnorodne nie spełniające wymagań stawianych przez „Ustawę o 

Wyrobach Medycznych” .  

2.) Pomieszczenie  przygotowania personelu  do zabiegu operacyjnego „myjnia 

chirurgiczna” :   

  4 umywalki ceramiczne – syfony starego typu, przy jednej umywalce syfon 

zniszczony, pokryty rdzą, 

 baterie łokciowe,  

 glazura ścienna stara z licznymi ubytkami, szerokie fugi przebarwione, 

porowate – trudne do mycia i dezynfekcji, 

 pod oknem znajduje się kaloryfer, starego typu – żeliwny żeberkowy, 

wielokrotnie malowany z licznymi ubytkami  farby, trudny do mycia i 

dezynfekcji, 

 kratka ściekowa w podłodze,  

 brak wentylacji, 

 brak lampy bakteriobójczej,  

 oświetlenie  -  plafony szklane ze szkła wytłaczanego – porowate , trudne mycia 

i dezynfekcji 

 szafka na drobne produkty w postaci : szczotek  suchych – wielokrotnego 

użytku - sterylizowanych ; papier ręcznikowy po sterylizacji ; serwetki  sterylne 

do osuszania rąk  

         3.) Sala operacyjna : 

 1 lampa statywowa bakteriobójcza – brak  skuteczności działania 1 lampy 

w stosunku do kubatury sali operacyjnej; liczne odpryski na statywie lampy, 

  brak prawidłowej wentylacji sali operacyjnej spełniającej wymogi, na 

wyposażeniu:   



7 

 

 - wentylator – stary,  przelotowy  w ścianie, klimatyzator ścienny  - usytuowany  

na wprost stołu operacyjnego, powodują brak  zachowania  wymaganych 

warunków klimatycznych  sali, a co za tym idzie  czystości mikrobiologicznej 

powietrza. Zgodnie z wytycznymi: „rozmieszczenie punktów nawiewu nie 

może powodować przepływu powietrza od strony głowy pacjenta przez pole 

operacyjne.”, 

 lampa operacyjna – bez uwag,  

 diatermia : akcesoria stosowane wielorazowego użytku – bez uwag,  

 bielizna wielorazowego użytku  nie spełniająca wymogów obecnie 

obowiązującej normy; Dyrektywa MDD 93/42 oraz norma zharmonizowana 

PN-EN 13795 tj. bielizna musi być barierowa, niepyląca, niepalna, 

nieprzenikająca - a bawełna nie spełnia takich wymagań,  

 na sali znajdują się butle zapasowe z gazami medycznymi: z tlenem, sprężonym 

powietrzem, do aparatu do znieczulania, 

 aparat do znieczulania spełnia standardy anestezjologiczne stanowiska do 

znieczulania, zaopatrzony w monitor funkcji życia, analizator gazów – bez 

uwag, 

 brak odciągu gazów medycznych  stosowanych podczas znieczulenia,  

 stół operacyjny z licznymi odpryskami, uszkodzeniami, bardzo stary, 

powierzchnie trudne do mycia i dezynfekcji; pilot do stołu oraz przewód 

zasilający – o powierzchniach bardzo zniszczonych trudnych do mycia i 

dezynfekcji, 

 przy podłodze na wysokości około 10 cm  - wzdłuż  ścian przewód  zwisający, 

bez osłony, stanowi zagrożenie BHP, 

 ssak elektryczny z butlami wielorazowego użytku do mycia i dezynfekcji - bez 

uwag,  

 kolumna laparoskopowa do zabiegów małoinwazyjnych – bez uwag, 
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 statyw z koszami plastykowymi, perforowany, odkryty do przechowywania 

sterylnego sprzętu jednorazowego użytku, brak zabezpieczenia przed  

kontaminacją, 

 szafa w ścianie przelotowa oszklona – ramy o porowatej powierzchni trudne do 

mycia i dezynfekcji, w szafie znajdują się materiały szewne, sterylny sprzęt 

jednorazowego użytku oraz pakiety sterylizowanej bielizny – np. podkłady, 

serwety – wielorazowego użytku, niespełniające obowiązujących wymagań,  

w koszyczku  znajdowały się również  tubki Lignocainy U w żelu rozpoczęte – 

brak daty otwarcia oraz brak końcówek dozujących w celu bezpiecznego 

wykorzystania  dla innych pacjentów, 

 okienko przelotowe podawcze – połączenie z pomieszczeniem określonym 

„Śluza materiałowa”; powierzchnie nierówne z odpryskami farby, 

 stan sanitarno – techniczny Sali Operacyjnej: 

- glazura ścienna i podłogowa z licznymi ubytkami, szerokimi porowatymi 

ubytkami trudna do mycia i dezynfekcji, 

- okna – stolarka odmalowana o porowatej powierzchni utrudniającej mycie i 

dezynfekcję, 

 - kaloryfery pod oknami o powierzchniach uniemożliwiających przeprowadzenie 

mycia i skutecznej dezynfekcji 

 

4.) Pomieszczenie : „śluza materiałowa” nie przypomina takiego pomieszczenia z racji jego 

funkcji oraz wyposażenia. W tym pomieszczeniu znajduje się:  

 po lewej stronie - miejsce mycia wstępnego i dezynfekcji manualnej narzędzi 

chirurgicznych i sprzętu medycznego wyposażonego w kuwety z wkładem siatkowym 

i zlew. Na blacie leżały również po dezynfekcji i myciu narzędzia chirurgiczne, które 

docelowo miały być przetransportowane do sterylizacji znajdującej się na parterze 

budynku. 



9 

 

 na wprost, pod oknem - pionowy sterylizator parowy typ ASVE 596 rok produkcji 

1989. W dniu kontroli nieczynny z powodu oczekiwania na kontrolne testy 

biologiczne. W dniu 03.04.2018 r. wykonana była naprawa i sprawdzenie sterylizatora 

zgłoszonego z powodu nieprawidłowych wyników testu biologicznego wykonanego w 

dniu 20.03.2018r. Z tyłu sterylizatora ścianka i miejsca przyłącza mediów – 

powierzchnie pokryte rdzą, 

 po prawej stronie – stał wózek serwisowy do sprzątania Bloku Operacyjnego, szafa 

przelotowa na salę operacyjną oraz okienko podawcze, 

  stan sanitarno – techniczny: 

 - glazura ścienna i podłogowa z  licznymi ubytkami, z szerokimi porowatymi fugami, 

powyżej glazury ściany malowane farbą olejną z licznymi pęknięciami, ubytkami, 

kaloryfery „żeberkowe” – wszystkie w/w powierzchnie trudne do mycia i dezynfekcji. 

5.) Pomieszczenie - „magazyn materiałów sterylnych” (po dawnej sali operacyjnej), 

w którym znajdowały się: 

 szafy dwudrzwiowe przeszklone. Na półkach tych szaf znajdowały się: 

 - gaziki z gazy bawełnianej i włókninowe sterylizowane przez szpitalną sterylizację, 

przechowywane w koszykach z siatki nylonowej z licznymi uszkodzeniami (porwane), 

 -narzędzia chirurgiczne, pojedynczo pakietowane w rękawy papierowo – foliowe, 

również sterylizowane przez szpitalną sterylizację.  Narzędzia –  na niektórych 

narzędziach pakietowanych i wysterylizowanych stwierdzono  korozję wżerową 

z licznymi ubytkami w powłoce, 

 stan sanitarno – techniczny: 

 glazura ścienna i podłogowa z licznymi ubytkami, z szerokimi porowatymi 

fugami,  półka z ubytkami emalii,  stolik, typu podjazdowy - ze zniszczoną 

powierzchnią boczną, kaloryfery „żeberkowe” – wszystkie w/w powierzchnie 

trudne do mycia i dezynfekcji. 
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6.   Sala wybudzeń  

 stan sanitarno – techniczny: m.in. kaloryfer „żeberkowy”, na wyposażeniu; bardzo 

zniszczone szafki do przechowywania różnorodnego sprzętu sterylnego - wszystkie 

w/w powierzchnie trudne do mycia i dezynfekcji, 

 łóżko, na którym była przewieziona pacjentka  po zabiegu operacyjnym nie było 

wyposażone w boczne barierki (bezpieczeństwo pacjenta).  

Podczas kontroli w Bloku Operacyjnym sprawdzono realizację procedur opracowanych 

w placówce w celu zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego: 

 w zakresie higieny rąk:  stanowiska do mycia i dezynfekcji rąk czyste, prawidłowo 

wyposażone w mydło (Manisoft) i  preparaty dezynfekcyjne (Skinsman Soft), 

z zachowaną datą ważności, 

 w  zakresie dekontaminacji narzędzi chirurgicznych i sprzętu: narzędzia i sprzęt (np. 

łyżki laryngoskopowe,  butle do ssaka) poddawane są dezynfekcji poprzez zanurzenie 

w preparacie dezynfekcyjnym w pojemniku pod przykryciem  - 4% Sekusept Plus, 

łyżki larynoskopowe przechowywane są po dezynfekcji w jałowej serwecie. 

 - narzędzia, sprzęt i materiały sterylne – zachowane terminy ważności, 

sprawdzono - pakiet narzędzi chirurgicznych – sterylizowany 09.04.2018 r., 

ręczniki- sterylizowane 17.01.2018 r., szczotki sterylne – sterylizowane 

09.04.2018 r. , Diatermia - rączka z kablem do koagulacji sterylizowana 

22.03.2018 r. ; elektroda czynna do koagulacji  sterylizowane w dniu 22.03.2018 r. 

Pakiet sterylizowanej bielizny – podkłady – data sterylizacji 09.04.2018r. 

znajdujący się w szafie przelotowej , na półkach pojedyncze narzędzia chirurgiczne  

pakietowane w rękaw foliowo-papierowy. 

- lampa bakteriobójcza  - kontrolowany czas pracy promiennika - sprawdzono ostatni 

wpis w dokumentacji 11.04.2018 r. – pozostało 2616 godzin pracy, 

 w zakresie utrzymania czystości -  wykonują pracownicy firmy sprzątającej IMPEL, wg 

procedury i planu higieny (z uwzględnieniem stref czystości) przy użyciu sprzętu – 

w tym profesjonalnych wózków i przy stosowaniu techniki mopa jednego kontaktu 

z powierzchnią.  Wg oświadczenia pracownika firmy, mycie i dezynfekcja sal chorych 
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odbywa się przy użyciu preparatu Dessam Extra – 1% i wykonywana jest pomiędzy 

zabiegami (m.in. podłogi, stół operacyjny, lampy bezcieniowe, wózek do przewozu 

pacjenta, a także obuwie pracowników), po zabiegach wykonywane jest sprzątanie 

gruntowne obejmujące mycie i dezynfekcję wszystkich powierzchni w sali operacyjnej. 

Nieprawidłowości dotyczące braku spełnienia wymagań ministerialnych:  

 dotyczące wymagań  ogólnoprzestrzennych: kształt i powierzchnia pomieszczeń bloku 

operacyjnego utrudnia prawidłowe rozmieszczenie, zainstalowanie i użytkowanie 

urządzeń, aparatury i sprzętu, stanowiących jego niezbędne funkcjonalne wyposażenie 

(dot.§ 16), 

 dotyczące wymagań dla niektórych pomieszczeń i urządzeń: meble 

w pomieszczeniach podmiotu wykonującego działalność leczniczą uniemożliwiają ich 

mycie oraz dezynfekcję ( dot. § 27), 

 dotyczące wymagań ogólnobudowlanych:  

-  podłogi wykonane są z materiałów uniemożliwiających ich mycie i dezynfekcję 

(dot. § 29 pkt 1.),  

- połączenie ścian z podłogami jest wykonane w sposób uniemożliwiający ich mycie 

i dezynfekcję (dot. § 29 pkt 2.), 

- pomieszczenia i urządzenia wymagające utrzymania aseptyki (tj. myjnia 

chirurgiczna, sala operacyjna, sala wybudzeń, pomieszczenie do przechowywania 

czystych i sterylnych materiałów) i wyposażenie tych pomieszczeń uniemożliwiają ich 

mycie i dezynfekcję, brak badań czystości mikrobiologicznej powierzchni (dot. § 30), 

  dotyczące wymagań instalacji:   

- wentylacja sali operacyjnej nie zapewnia wymaganych parametrów jakości powietrza 

dostosowanych do funkcji tego pomieszczenia, brak badań czystości 

mikrobiologicznej powietrza na sali operacyjnej(dot. § 37), 

- w sali operacyjnej, w której podtlenek azotu jest stosowany do znieczulenia, brak 

wymaganej cyrkulacji powietrza: nawiew - wyciąg, zwłaszcza biorąc pod uwagę 

zainstalowanie wentylatora przelotowego ściennego (dot.§ 38), 
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 dotyczące szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i 

urządzenia Bloku Operacyjnego zawarte w załączniku nr 1 do rozporządzenia cz. IX.- 

brak spełnienia wymagań w zakresie: 

- co najmniej jedna sala operacyjna, mająca bezpośrednie połączenie z częścią brudną 

bloku operacyjnego w celu usuwania zużytych materiałów, z zachowaniem ruchu 

jednokierunkowego;  

- śluza dla pacjenta, przez którą pacjenci są dowożeni i wywożeni z bloku 

operacyjnego;  

-  śluza szatniowa, przez którą przechodzi personel;  

- śluza materiałowa przeznaczona do dostarczania oraz krótkotrwałego 

przechowywania czystych i sterylnych materiałów;  

- co najmniej jedno pomieszczenie przygotowania pacjenta;  

- co najmniej jeden magazyn czystej bielizny;  

- co najmniej jeden magazyn do krótkotrwałego przechowywania brudnej bielizny;  

- układ pomieszczeń bloku operacyjnego uniemożliwia zachowanie zasady rozdziału 

personelu, pacjentów i materiału czystego od brudnego materiału zużytego, brudnych 

narzędzi, brudnej bielizny i odpadów pooperacyjnych. 

Kontrole wewnętrzne w Bloku Operacyjnym – z uzyskanych informacji: 

- przeprowadzono 1 kontrolę w 2017 r. (04.05.2017 r.) w zakresie postępowania 

z odpadami - nie stwierdzono nieprawidłowości, 

 - przeprowadzono 1 kontrolę w 2018 r. (04.01.2018 r.) w zakresie higieny i czystości 

Szpitala, nie stwierdzono uwag do czystości bieżącej, wpis „Blok wymaga kapitalnego 

remontu zgodnie z programem dostosowawczym”, 

- brak kontroli czystości mikrobiologicznej powietrza, powierzchni, sprzętu w Bloku 

Operacyjnym. 
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II.  „Centralna Sterylizatornia” 

 Zlokalizowana na parterze budynku szpitalnego, składająca się z dwóch pomieszczeń 

przedzielonych śluzą umywalkową. Na wprost wejścia znajduje się pomieszczenie z regałami 

przeznaczone do wydawania materiałów sterylnych.  

W pomieszczeniu głównym za śluzą  znajdują się: 

 stanowisko do pakietowania i zgrzewania materiałów w rękawy papierowo – foliowe, 

wyposażone w zgrzewarkę, 

 stolik zabiegowy, 

 stacja uzdatniania wody na dwa sterylizatory, 

 sterylizatory parowe jednokierunkowe:  

-typ.ASH – E rok produkcji 1988, data przeglądu 27.11.2017 r. 

-typASH- E rok produkcji 1996, data przeglądu 27.11.2017 r.( w 2018 r. wpis o dwóch 

naprawach z 12.01.2018 r oraz 05.02.2018 r., a także 12.03.2018 r. wpis o sprawności 

aparatu). 

Stan sanitarno – techniczny pomieszczenia nie budzi zastrzeżeń. Natomiast komórka 

organizacyjna w szpitalu, której zadaniem jest otrzymanie wyrobu sterylnego tj. poddanego 

sterylizacji, wolnego od czynników biologicznych, nie spełnia szczegółowych wymagań, 

jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia Centralnej Sterylizatorni zawarte 

w załączniku nr 1 do rozporządzenia cz. XI. 

 W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż  kontrolowany podmiot leczniczy nie 

wskazuje i nie przedkłada dokumentów świadczących o zleceniu usług dot.  sterylizacji 

innemu podmiotowi zewnętrznemu.  Podkreślić należy, że wszystkie produkty wymagające 

sterylizacji, jakie wykorzystywane są w komórkach podmiotu sterylizowane są na miejscu 

w podmiocie. 

Nieprawidłowości dotyczące braku spełnienia wymagań ministerialnych:  

 brak pełnego wyposażenia w urządzenia do wyjaławiania sprzętu, aparatury, narzędzi, 

bielizny operacyjnej, materiałów opatrunkowych i innych elementów tego 
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wymagających oraz dezynfekowania wózków i pojemników służących do transportu 

materiałów poddawanych sterylizacji – (dot. ust. 4 części XI załącznika), 

 brak dogodnego połączenia z zespołem operacyjnym – (dot. ust. 5 części XI 

załącznika), 

 brak podziału na trzy strefy: brudną, czystą i sterylną - (dot. ust. 7 części XI 

załącznika), 

-  brudną - przeznaczoną do przyjmowania, sortowania, mycia, dezynfekcji wstępnej i 

właściwej narzędzi chirurgicznych, aparatury medycznej, mycia i dezynfekcji wózków 

i elementów transportowych, gromadzenia narzędzi fabrycznie nowych oraz 

przechowywania zapasów środków dezynfekcyjnych i przygotowywania z nich 

roztworów roboczych;  

- czystą, przeznaczoną do suszenia wydezynfekowanych narzędzi i aparatury, 

przeglądania i składania bielizny operacyjnej, pakietowania zestawów operacyjnych 

i zabiegowych, załadunku przygotowanych wsadów do sterylizatorów, gromadzenia 

narzędzi fabrycznie nowych, tworzenia i archiwizacji dokumentacji procesów 

sterylizacji; 

- sterylną, przeznaczoną do wyładunku wysterylizowanych materiałów ze 

sterylizatorów, ich magazynowania i wydawania na oddziały szpitalne. 

Obecnie miejsce mycia wstępnego oraz dezynfekcji manualnej narzędzi chirurgicznych 

i sprzętu medycznego, a także przygotowania narzędzi i sprzętu do sterylizacji  

znajduje się w jednym pomieszczeniu Bloku Operacyjnego, natomiast sterylizacja 

odbywa się zarówno w Bloku Operacyjnym w w/w  pomieszczeniu (pionowy 

sterylizator parowy), jak  i  w miejscu usytuowanym na parterze budynku (dwa 

sterylizatory parowe).  

 brak oddzielnych pomieszczeń na pakietowanie narzędzi i bielizny (dot. ust. 8 części 

XI załącznika), 

 brak rozwiązań przestrzennych centralnej sterylizarorni, które zapewniałyby ruch 

postępowy obrabianych materiałów od strefy brudnej do sterylnej (dot. ust. 9 części 

XI załącznika), 
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 brak śluz umywalkowo – fartuchowych pomiędzy strefą czystą i brudną (dot. ust. 10 

części XI załącznika), 

 brak ustępu przy śluzie między strefą czystą i brudną,  

 wszystkie systemy technologiczne centralnej sterylizatorni (sterylizatory, myjnie, 

wózki, regały, pojemniki sterylizacyjne, tace) nie są kompatybilne, zgodne z jednostką 

wsadu (dot. ust. 13 części XI załącznika), 

 brak na terenie centralnej sterylizatorni odrębnych wózków i innych elementów 

transportowych do transportowania materiałów brudnych i sterylnych, brak przelotowej 

myjni – dezynfektora przeznaczonej do mycia wózków i innych elementów 

transportowych, brak pomieszczenia do dezynfekcji manualnej oraz drugiego do 

suszenia mytych sprzętów. - (dot. ust. 14 części XI załącznika), 

 brak myjni - dezynfektorów pomiędzy strefą brudną i czystą (dot. ust. 15 części XI 

załącznika), 

 brak sterylizatorów przelotowych w ścianie pomiędzy strefą czystą i brudną (dot. ust. 

16 części XI załącznika). 

III. Kontrolą objęto również  następujące oddziały/komórki organizacyjne: 

1. Izba Przyjęć: W strukturze funkcjonują gabinety przyjęciowe, zabiegowy,  

pomieszczenie izolacyjne, pomieszczenie higieniczno - sanitarne z natryskiem 

przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Stan sanitarno –techniczny i sanitarno – 

higieniczny pomieszczeń nie budzi zastrzeżeń.  

Nieprawidłowości dotyczące braku spełnienia wymagań ministerialnych: 

- brak wyposażenia pomieszczenia higieniczno – sanitarnego w wózek –wannę. 

Według oświadczenia personelu toaleta pacjentów  leżących wykonywana jest 

na wózku do tego przeznaczonym z zachowaniem zasad postępowania 

dekontaminacyjnego po użyciu.  

Ryzyko w zakresie bezpieczeństwa epidemiologicznego dla pacjentów  - 

nieznaczne. 

2.) Oddział Pediatrii – 26 łóżek. Skontrolowano pomieszczenia oddziału:  
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Sale pacjentów – 10 sal chorych, w tym 5 sal dla małych dzieci ( do lat 3) z matkami; 

sale 2, 3 i  4 łóżkowe, w tym sala intensywnego nadzoru; gabinet zabiegowy, 

brudownik, kuchnia mleczna. 

Stan sanitarno – higieniczny bieżący oddziału zachowany.  

Stan sanitarno – techniczny oddziału: w oddziale częściowo wykonano remont ścian, 

podłóg oraz połączeń podłóg ze ścianami.  

Nieprawidłowości dotyczące braku spełnienia wymagań ministerialnych: 

 Brak wyposażenia brudownika w płuczkę dezynfektor lub urządzenie do  

dekontaminacji kaczek i basenów lub utylizacji wkładów jednorazowych wraz 

z zawartością. Według oświadczenia Pielęgniarki Oddziałowej baseny i kaczki 

są dezynfekowane manualnie w wyznaczonych pojemnikach.  

Ryzyko w zakresie bezpieczeństwa epidemiologicznego dla pacjentów  - 

znaczne, gdyż dezynfekcja maszynowa do kaczek i basenów lub zastosowanie 

maceratora do tego typu sprzętu jednorazowego użycia zapewnia większe 

bezpieczeństwo w postępowaniu dekontaminacyjnym co zmniejsza ryzyko 

przenoszenia zakażeń. 

 Brak pododdziału albo odcinka dla dzieci młodszych do lat 3. Wydzielono sale 

dla dzieci młodszych. Ryzyko w zakresie bezpieczeństwa epidemiologicznego 

dla pacjentów – nieznaczne. 

 Brak pododdziału albo odcinka dla dzieci starszych powyżej lat 3. Wydzielono 

sale dla dzieci starszych. Ryzyko w zakresie bezpieczeństwa 

epidemiologicznego dla pacjentów – nieznaczne. 

 Brak izolatki. Ryzyko w zakresie bezpieczeństwa epidemiologicznego dla 

pacjentów – znaczne. 

W trakcie remontu izolatka z wentylacją mechaniczną, ze śluzą umywalkowo – 

fartuchową, pomieszczeniem higieniczno – sanitarnym oraz z urządzeniem do 

utylizacji jednorazowego sprzętu do kaczek i basenów. 
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 Brak śluzy umywalkowo – fartuchowej i punktu pielęgniarskiego w odcinku 

dzieci młodszych. W każdej sali znajduje się stanowisko do mycia 

i dezynfekcji rąk. Ryzyko w zakresie bezpieczeństwa epidemiologicznego dla 

pacjentów – nieznaczne. 

 Brak przeszklenia ścian oddzielających pokoje łóżkowe dzieci młodszych oraz 

ścian pomiędzy pokojami a punktem pielęgniarskim, a także drzwi do pokoi 

dzieci młodszych. Brak kamer do obserwacji dzieci. 

Brak ryzyka pod względem epidemiologicznym, występuje ryzyko dotyczące 

bezpieczeństwa pacjentów.  

 Brak szklenia ścian i drzwi szkłem bezpiecznym. Brak ryzyka pod względem 

epidemiologicznym, występuje ryzyko dotyczące bezpieczeństwa pacjentów. 

W zakresie zapewnienia  bezpieczeństwa pacjentów – pacjenci przebywają 

wraz z rodzicami/opiekunami, ponadto wg oświadczenia zwiększony jest 

nadzór personelu nad dziećmi w salach,  natomiast sala dla dzieci bez opieki 

rodziców/opiekunów zlokalizowana jest naprzeciw dyżurki pielęgniarskiej pod 

ciągłym nadzorem personelu. 

3. Oddział Chorób Wewnętrznych – 20 łóżek, 

Skontrolowano pomieszczenia oddziału: 7 sal chorych,  kuchenka oddziałowa dla 

personelu i pacjentów, dyżurka pielęgniarek, brudownik. 

Stan sanitarno – higieniczny bieżący oddziału zachowany. Stan sanitarno – techniczny 

nie budzi zastrzeżeń. 

Nieprawidłowości dotyczące braku spełnienia wymagań ministerialnych: 

 Brak gabinetu diagnostyczno – zabiegowego. Według oświadczenia personelu, 

wszystkie zabiegi u pacjentów wykonywane są na salach chorych, zabiegi 

wykonywane są tylko przy użyciu sprzętu jednorazowego użytku. Ryzyko 

w zakresie bezpieczeństwa epidemiologicznego dla pacjentów – nieznaczne. 
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4.) Oddział Chirurgii Jednego Dnia  - 16 łóżek, 

Skontrolowano pomieszczenia oddziału – 6 sal chorych, w tym jedno pomieszczenie 

izolacyjne ze śluzą umywalkowo – fartuchową bez pomieszczenia higieniczno – 

sanitarnego, gabinet zabiegowy czysty, gabinet zabiegowy – opatrunkowy, 

pomieszczenia sanitarne, brudownik. 

Stan sanitarno – higieniczny bieżący oddziału zachowany, stan sanitarno – techniczny 

nie budzi zastrzeżeń – oddział wyremontowany. 

Nieprawidłowości dotyczące braku spełnienia wymagań ministerialnych: 

 Brak wyposażenia brudownika w płuczkę dezynfektor lub urządzenie do  

dekontaminacji kaczek i basenów lub utylizacji wkładów jednorazowych wraz 

z zawartością. 

Ryzyko w zakresie bezpieczeństwa epidemiologicznego dla pacjentów  - 

znaczne, gdyż dezynfekcja maszynowa do kaczek i basenów lub zastosowanie 

maceratora do tego typu sprzętu jednorazowego użycia zapewnia większe 

bezpieczeństwo w postępowaniu dekontaminacyjnym co zmniejsza ryzyko 

przenoszenia zakażeń. 

 

Podczas wizytacji oddziałów skontrolowano wdrożenie i realizację procedur 

opracowanych w placówce w celu zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego 

hospitalizowanym pacjentom. 

Stwierdzono: 

 w zakresie higieny rąk:  stanowiska do mycia i dezynfekcji rąk czyste, prawidłowo 

wyposażone w mydło i  preparaty dezynfekcyjne (Skinsman Soft) z zachowaną datą 

ważności, 

 w zakresie postępowania dekontaminacyjnego z narzędziami i sprzętem 

wielorazowego użytku: przeprowadzanie dezynfekcji w oddziałach przy użyciu 

preparatów z zachowana datą ważności ( np. sprawdzono w Oddz. Wewnętrznym – 

łyżka do laryngoskopu dezynfekcja 03.04.2018 r., preparat Sekusept Plus 2,5% ),  
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w zakresie dezynfekcji powierzchni: dezynfekcja powierzchni dużych 

przeprowadzana przy użyciu preparatów z zachowaną datą ważności np. w Oddz. 

Wewnętrznym  Dessam effect, Dessam Ox, dezynfekcja powierzchni małych – 

Mikrozid AF liquid, czynności dokumentowane – dezynfekcja dyżurki codzienna, 

generalne sprzątanie 1x w tygodniu (sprawdzono – 08.04.2018 r.), sprawdzenie 

sprzętu sterylnego – 1x dziennie, 

 w zakresie dezynfekcji skóry pacjenta: stosowanie preparatu Skinsept Pur, 

zzachowaną datą ważności- sprawdzono na Izbie Przyjęć, 

 w zakresie utrzymania czystości: wykonują pracownicy firmy sprzątającej IMPEL, wg 

procedury i planu higieny przy użyciu sprzętu – w tym profesjonalnych wózków i przy 

stosowaniu techniki mopa jednego kontaktu z powierzchnią, sprawdzono stosowanie 

preparatu myjąco – czyszczącego do powierzchni – Brial action plus, oraz w/w 

preparatów do dezynfekcji powierzchni, czynności są dokumentowane.  

 w zakresie postępowania z odpadami medycznymi, odpady z miejsc powstawania 

usuwane na bieżąco, odpowiednia  kolorystyka worków, profesjonalne pojemniki na 

odpady medyczne zakaźne ostre, instrukcje stanowiskowe postępowania z odpadami.    

Podczas kontroli stwierdzono brak opisania odpadów zgodnie z wymogami 

ministerialnymi – wg oświadczenia Pielęgniarki Epidemiologicznej procedura ze 

zmianami po aktualizacji jest w trakcie wdrażania w całej placówce, 

 w zakresie postępowania ze sprzętem do tlenoterapii: w Szpitalu stosowane są do 

reduktorów tlenu sterylne butelki wielorazowe napełniane wodą destylowaną, po 

użyciu u pacjenta poddawane dekontaminacji, 

 w zakresie postępowania dekontaminacyjnego z kaczkami i basenami: w przypadku 

braku urządzenia myjni – dezynfektora – dezynfekcja przeprowadzana jest manualnie 

w przeznaczonych do tego pojemnikach, 

 w zakresie postępowania z bielizną szpitalną: czysta przechowywana w wydzielonych 

szafach lub np. w zorganizowanej zamkniętej wnęce na korytarzu (Oddział 

Pediatryczny), brudna czasowo przechowywana w zamkniętych workach                               

w brudowniku i  raz dziennie oddawana do prania dezynfekcyjnego ( podpisana 

umowa na usługę zewnętrzną z pralnią IMPEL PERFECTA w Chojnowie), 
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 w zakresie higieny żywienia: posiłki dostarczane przez firmę IMPEL,  przywożone są 

w termosach, przekładane na wózki, z których następnie są rozdawane pacjentom, 

kontrolowana jest temperatura rozdawanych posiłków  (sprawdzono w Oddz. Chorób 

Wewnętrznych – 11.04.2018 r. – temp. zupy 74 st. C, herbata 70 st. C). 

W Oddziale Dziecięcym funkcjonuje pomieszczenie „kuchnia mleczna”– 

przechowywane  gotowe mieszanki mleczne, stosowane są smoczki i butelki, po 

sterylizacji. Wykonywany przegląd sterylizacji – ostatni 27/28.03.2018 r. 

IV . Nadzór epidemiologiczny 

Z informacji i dokumentacji udostępnionej podczas kontroli stwierdzono, iż 

1. W Szpitalu jest powołany Komitet i Zespół Kontroli Zakażeń. Zespół Kontroli Zakażeń  

Szpitalnych  - Zarządzenie (…) z dnia 03.04. 2017 r. Skład i kwalifikacje członków 

ZKZSZ zgodne z wymogami ustawowymi. Zespół w 2017 r. spotkał się 8 razy, 

sporządzona dokumentacja ze spotkań, brak uczestnictwa członka, specjalisty ds. 

mikrobiologii. Członkowie Komitetu spotkali się dwukrotnie. Na spotkaniach 

omawiano sytuację epidemiologiczną w szpitalu. 

2. W Szpitalu są opracowane ogólnoszpitalne procedury postępowania zapobiegającego 

szerzeniu się zakażeń w ilości 28, obejmujące m.in. zagadnienia dekontaminacji 

narzędzi i sprzętu, utrzymania czystości, higieny rąk, postępowania z bielizną szpitalną 

i odpadami medycznymi, postępowania poekspozycyjnego, stosowania środków 

ochrony osobistej, stosowania izolacji pacjentów  (wykaz procedur w aktach kontroli).  

W placówce opracowane są również procedury dotyczące postępowania w Bloku 

Operacyjnym, m.in. przygotowania sali operacyjnej i instrumentowania do zabiegu 

operacyjnego, sprzątania bloku operacyjnego, przyjęcia chorego w blok operacyjny. 

Procedury są co roku przeglądane i  aktualizowane, w 2017 roku zaktualizowano 14 

procedur uwzględniając w nich obowiązujące akty prawne, literaturę oraz 

rekomendacje na podstawie których zostały sporządzone. Ostatnio sporządzona 

procedura, to „Procedura pobierania badań mikrobiologicznych” z dnia (…). 

3. W Szpitalu przeprowadzane są kontrole wewnętrzne w obszarze realizacji działań 

zapobiegających szerzeniu się zakażeń szpitalnych. Są to audyty wdrożenia procedur 
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w komórkach organizacyjnych szpitala, dokumentowane protokołami kontroli. W 2017 

roku przeprowadzono 17 kontroli wewnętrznych, w I kwartale 2018 r. – 3 kontrole. 

Kontrolą objęto: stan higieniczny oddziałów, przestrzeganie procedury postępowania 

z odpadami, bielizną szpitalną, przestrzeganie procedury izolacji. Bardzo mało 

przeprowadzono kontroli w Bloku Operacyjnym ( 1- w 2017 r., 1 w I kwartale 2018 r.), 

brak przeprowadzenia kontroli mikrobiologicznej środowiska Sali operacyjnej                 

(powietrza oraz powierzchni i sprzętu). 

4. W Szpitalu przeprowadzono w 2017 r. analizę półroczną (tj. za okres 01.07.-

31.12.2017 r.) użycia preparatów dezynfekcyjnych w celu weryfikacji prawidłowego 

stosowania procedury higienicznego mycia i dezynfekcji rąk. Zgodnie z WHO 

minimalne zużycie preparatu dezynfekcyjnego do rąk  powinno wynosić 20 ml/1 

osobodzień hospitalizacji pacjenta. Odnotowano największe zużycie w Oddziale 

Chirurgii Jednego Dnia – ok. 60 ml/1 osobodzień, co w stopniu zadawalającym spełnia 

wymagania pod względem bezpieczeństwa epidemiologicznego. W Oddziale 

Wewnętrznym (17,8 ml/osobodzień),  Pediatrycznym (19,75 ml/osobodzień ) oraz 

w ZOL (4,5 ml/osobodzień) odnotowano zużycie preparatu poniżej minimalnej 

wartości, co świadczy o niewystarczającej ilości przeprowadzania procedury 

dezynfekcji rąk podczas kontaktu z pacjentem.      

5. W Szpitalu prowadzony jest rejestr czynników alarmowych, którego dane zgodnie 

z wymogami prawnymi przekazywane są w rocznym „ Raporcie okresowym o  bieżącej 

sytuacji epidemiologicznej szpitala” do Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W 2017 

roku odnotowano wystąpienie 61 czynników alarmowych u hospitalizowanych 

pacjentów. 

Prowadzony jest również rejestr zakażeń szpitalnych. W 2017 roku odnotowano 5 

zakażeń szpitalnych o postaci zakażenia żołądkowo – jelitowego, których czynnikiem 

etiologicznym był  Rotawirus. Nie odnotowano innych postaci zakażeń. 

Odsetek zakażeń szpitalnych na ilość hospitalizacji w 2017r. wynosi – 0,23 % 

W 2017 roku nie odnotowano również wystąpienia ognisk epidemicznych. 
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6. Wykaz pobranej dokumentacji –  

znajduje się w spisie akt kontroli. 

7. Stwierdzone nieprawidłowości (opisane szczegółowo w treści protokołu) 

Wnioski do nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie  kontroli:  

7.1   Bloku Operacyjnego 

Podczas kontroli stwierdzono, iż Blok Operacyjny nie spełnia, wymagań zawartych 

w rozporządzeniu MZ z 26.06.2012 r. (Dz. U. 2012, poz 739) dotyczących pomieszczeń 

i urządzeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą.  

Bardzo zły stan sanitarno –techniczny pomieszczeń tj. m.in. ścian, podłóg, stolarki 

okiennej, drzwiowej oraz mebli i sprzętu będących na wyposażeniu Bloku Operacyjnego 

a w szczególności Sali Operacyjnej uniemożliwia przeprowadzenie procesów mycia 

i dezynfekcji w sposób skuteczny zapewniający bezpieczeństwo epidemiologiczne 

pacjentów. 

Ponadto brak jest prawidłowej wentylacji na Sali Operacyjnej zapewniającej zachowanie  

wymaganych warunków klimatycznych, a co za tym idzie czystości mikrobiologicznej 

powietrza  stanowiąc ryzyko wystąpienia zakażeń. 

Również brak prawidłowych rozwiązań architektonicznych tj. brak śluzy pacjentów, śluzy 

szatniowej, śluzy materiałowej, układu rozmieszczenia pomieszczeń bloku operacyjnego 

zapewniającego zachowanie zasady rozdziału personelu, pacjentów i materiału czystego 

od brudnego materiału zużytego, brudnych narzędzi, brudnej bielizny i odpadów 

pooperacyjnych – wpływa na bezpieczeństwo epidemiologiczne udzielanych świadczeń 

medycznych. 

Bardzo mała ilość kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w Bloku Operacyjnym oraz 

brak kontroli czystości mikrobiologicznej powietrza, powierzchni i sprzętu 

uniemożliwiają ocenę bezpieczeństwa środowiska Sali Operacyjnej po przeprowadzonych 

procesach dekontaminacji.  
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Starania personelu i przestrzeganie zatwierdzonych i obowiązujących procedur mają 

znikomy wpływ na zmniejszenie ryzyka bezpieczeństwa epidemiologicznego 

pacjentów a co za tym idzie wystąpienia zakażenia szpitalnego. 

Ryzyko w zakresie bezpieczeństwa epidemiologicznego dla pacjentów operowanych 

w Bloku operacyjnym jest w stopniu wysokim. 

7.2 Centralnej Sterylizatorni 

W dniu kontroli stwierdzono funkcjonowanie w Szpitalu komórki organizacyjnej 

pod nazwą „Centralna Sterylizatornia”, która nie spełnia wymagań rozporządzenia 

MZ z 26.06.2012 r. (Dz U. 2012, poz 739) dotyczących pomieszczeń i urządzeń 

Centralnej Sterylizatorni, w tym wymagań o fundamentalnym znaczeniu do 

prawidłowego przeprowadzenia procesów z zakresu dezynfekcji i sterylizacji 

narzędzi i sprzętu medycznego. 

Składa się na to przede wszystkim brak prawidłowej organizacji pomieszczeń 

z podziałem na strefy w jednej lokalizacji szpitala, a także brak urządzeń tj. myjni – 

dezynfektorów do dezynfekcji właściwej i sterylizatorów przelotowych nowej 

generacji z możliwością rejestracji parametrów przebiegu sterylizacji. 

Ponadto podczas kontroli stwierdzono, iż sterylizatory parowe będące na 

wyposażeniu to sterylizatory, które mają odpowiednio 22, 29 i 30-lat, które często 

są awaryjne.  

Wszystkie opisane nieprawidłowości wpływają na brak zapewnienia wymaganej 

jakości świadczonej sterylizacji, która ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo 

epidemiologiczne pacjentów hospitalizowanych w placówce. Ryzyko w tym 

zakresie jest w stopniu wysokim. 

7.3  Oddziałów  

Podczas kontroli stwierdzono, iż oddziały nie spełniają w pełni wymagań zawartych 

w rozporządzeniu MZ  z 26.06.2012 r. (Dz. U. 2012, poz 739) dotyczących 

pomieszczeń i urządzeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą.  

Znaczne ryzyko w zakresie bezpieczeństwa epidemiologicznego dla pacjentów 

oszacowano w przypadku: 
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 -  braku wyposażenia brudownika w płuczkę dezynfektor lub urządzenie do  

dekontaminacji kaczek i basenów lub utylizacji wkładów jednorazowych wraz 

z zawartością ( Oddział Pediatrii, Oddział Chirurgii Jednego Dnia), 

 - braku izolatki w Oddziale Pediatrycznym. 

7.4 Nadzoru epidemiologicznego 

 Podczas kontroli stwierdzono bardzo małą ilość wykonanych kontroli wewnętrznych 

w Bloku Operacyjnym oraz brak kontroli czystości mikrobiologicznej powietrza, 

powierzchni i sprzętu.  

Ponadto w Szpitalu  odnotowano bardzo małą ilość zakażeń szpitalnych, nie odnotowano 

innych postaci zakażeń poza zakażeniami rotawirusowymi na Oddziale Pediatrycznym. 

Nie odnotowano np. zakażeń miejsca operowanego, zakażeń układu oddechowego, zakażeń 

łożyska naczyniowego. Może to świadczyć o niedostatecznym nadzorze epidemiologicznym w 

placówce. 

           Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał 

adnotacji w książce kontroli pod poz. 31. 

     Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.  

o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz.160) oraz  ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 

o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 poz. 2168 z późn. zm.), 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu 

resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania 

(Dz. U. z 2012 poz. 594 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do 

rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu 

postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń 

z tego rejestru (Dz. U. z 2014 poz. 325 z późn. zm.),  rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji 

medycznej oraz sposobu jej przetwarzania  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069), rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim 

powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą (Dz. U. 2012 r. poz. 739), rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 

16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej 
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w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (Dz. U. z 2016r. poz. 2218), 

rozporządzenia Ministra Zdrowia i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., 

Nr 169, poz.1650 z późn. zm.), ustawy z dnia 05 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych i ludzi ( Dz. U. z 2018r. poz 151). 

Pouczenie: Jeżeli po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem kierownik 

podmiotu wykonującego działalność leczniczą zgłosi umotywowane zastrzeżenia co do faktów 

stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole, osoby wykonujące czynności 

kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół. 

Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania protokołu, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia 

czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole. 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których: 

  jeden egz. otrzymał podmiot leczniczy,  

  drugi egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.  

Data i miejsce sporządzenia protokołu: 

Gorzów Wlkp., dnia 30 kwietnia  2018 r. 

Podpisy osób kontrolujących: 

 

 (…)……………………………………. 

 

 

 (…)………………………………………. 

 

 

 (…)……………………………………….. 
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 Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu  

Miejscowość ………………………………………… 

Podpis ………………………………….. 

                                                                               /Pieczątka podmiotu leczniczego  

                                                                               oraz podpis właściciela zakładu 

                                                                                 lub osoby upoważnionej / 

        (…) 

Odmawiam podpisania protokołu z powodu 

(art.112 ust.1 pkt 9 ustawy o d.l.)                                                                                                    

(…)................................................................................................................................................ 

Miejscowość (…)........................................................data (…).................         

 Podpis (…)............................................................... 

/Pieczątka podmiotu leczniczego  

     oraz podpis właściciela zakładu  lub osoby  upoważnionej / 

              …) 

Sporządzono przez zespół kontrolny: (…)          

 

 

 

 

 

(…) wyłączenia dokonano na podstawie art.5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej 

(Dz. U. z 2018 r. poz.1330 z późn. zm.) 

 


