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I. Dane identyfikacyjne 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej1 w Wadowicach, 
ul. Karmelicka 5, 34 – 100 Wadowice 

 

Barbara Bulanowska Dyrektor, od 1 marca 2020 r.2  

 

 

Działania podejmowane przez kierownika podmiotu leczniczego na rzecz ochrony 
zdrowia publicznego przed chorobami szczególnie niebezpiecznymi i wysoce 
zakaźnymi 

 

Lata 2018-2020 (do 29 maja 2020 r.), z wykorzystaniem dowodów sporządzonych 
przed lub po tym okresie 

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

 

 Kinga Kołodziejczyk, inspektor kontroli państwowej, upoważnienia do kontroli  1.
nr LKA/39/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. oraz LKA/104/2020 z dnia  
29 kwietnia 2020 r. 

 Katarzyna Kozieł, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  2.
do kontroli nr LKA/58/2020 z dnia17 lutego 2020 r. 

 
(akta kontroli str. 1-2a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Dalej „ SP ZOZ” lub „Szpital”. 
2 Dalej: „Dyrektor”. Poprzednio, od 1 listopada 2017 r. do 5 grudnia 2019 r. Dyrektorem Szpitala była Beata Szafraniec, od 5 
grudnia 2019 r. do 29 lutego 2020 r. p.o. Dyrektora Szpitala był Grzegorz Skałkowski. 
3 Dz. U. z 2019 r. poz. 489 ze zm., dalej: „ustawa o NIK”. 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności5 
Pandemia wywołana przez koronawirus SARS-CoV-2 jest ogólnoświatowym 
zjawiskiem o bezprecedensowym charakterze ze względu na dynamikę i zasięg 
geograficzny zakażeń. Dlatego też dotychczas istniejące procedury i zasoby, 
którymi dysponował system opieki zdrowotnej i organy Państwa okazały się 
niewystarczające. 

W okresie objętym kontrolą, w strukturze Szpitala nie było Oddziału Zakaźnego, 
jednak dysponował on pomieszczeniami służącymi do izolacji pacjentów 
z podejrzeniem zakażenia, w tym izolatką i pomieszczeniem do przeprowadzania, 
w koniecznych przypadkach, dekontaminacji. W ramach dostępnych środków 
i stosownie do charakteru powiatowej placówki służby zdrowia o I stopniu 
referencyjności, podejmowano prawidłowe działania związane z ochroną zdrowia 
pacjentów oraz personelu przed chorobami szczególnie niebezpiecznymi i wysoce 
zakaźnymi, poprzez np.: 

• zapewnienie bieżących szkoleń, opracowanie procedur z zakresu 
epidemiologii,   

• prace Zespołu ds. Zakażeń Szpitalnych, który monitorował stan 
epidemiologiczny Szpitala oraz ryzyko wystąpienia u pacjentów patogenów 
alarmowych,  

• wdrażanie - w przypadku wystąpienia zakażenia – procedury i zaleceń 
dotyczących postępowania z pacjentami, u których podejrzewano i/lub 
potwierdzono wystąpienie choroby zakaźnej; procedury i zalecenia 
dotyczyły zarówno personelu, jak i dla pacjentów objętych izolacją.  

• podjęcie przez Szpital6 działań w odpowiedzi na informacje 
o rozprzestrzenianiu się choroby Covid-19 na terenie Europy, które 
polegały na:   

− powołaniu Zespołu kryzysowego koordynującego działania 
dotyczące postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie 
koronawirusem SARS CoV-2, 

− dokonaniu w okresie od 31 stycznia do 29 maja 2020 r. zakupów 
dodatkowych środków ochrony indywidualnej i sprzętu z własnych 
funduszy, 

− wystąpieniu o środki finansowe do Wojewody Małopolskiego oraz 
o środki ochrony osobistej do Ministra Zdrowia,  

− uzyskaniu darów rzeczowych oraz darów finansowych, a także 
wystąpienie z prośbą do kilku firm o uszycie środków ochrony 
indywidualnej, 

− podpisaniu umowy o partnerstwie w realizacji projektu 
dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pod nazwą 
„Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Pakiet Medyczny”, w ramach 
której zaplanowano zakupy sprzętu i aparatury medycznej, 

                                                      
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
5 W związku z wystąpieniem w 2020 r. dodatkowej choroby zakaźnej COVID-19,wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 
ocena dokonana przez NIK dotyczyła w szczególności postępowania w sytuacji wystąpienia tej choroby zakaźnej. 
6 W stosunku do szpitala Wojewoda Małopolski nie wydał decyzji o obowiązku pozostawania w stanie podwyższonej gotowości 
do przyjęcia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowia. 
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np. w postaci kardiomonitorów, komory izolacyjnej do transportu 
pacjenta, środków ochrony indywidualnej, sprzętu dla Centralnego 
Laboratorium Szpitala oraz w pełni wyposażonego ambulansu wraz 
ze sprzętem do dezynfekcji powierzchni7.  

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły braku wyposażenia pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych w izolatkach na oddziałach: chirurgii urazowej, 
wewnętrznym II, anestezjologii i intensywnej terapii oraz SOR z CIP w  baterie 
umywalkowe uruchamiane bez kontaktu z dłonią, niezapewnienia funkcjonującej 
izolatki w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii oraz nieaktualizowania 
przyjętej w 2014 r Procedury, dotyczącej postępowania przy przyjmowaniu pacjenta 
z podejrzeniem wystąpienia choroby wirusowej Ebola. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego  
Działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się chorób 
szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych 
podejmowane w SP ZOZ w Wadowicach  

1. W 2014 r., w SP ZOZ opracowano Zasady postępowania przy przyjęciu pacjenta 
z podejrzeniem wystąpienia choroby wirusowej Ebola (EVD – Ebola Virus Disease) 
odpowiedzialnej za gorączkę krwotoczną EHF (Ebola Homorrhagic Fever)8. 
Procedurę tę opracowano na podstawie wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia 
z września 2014 r.9 oraz aktów prawa krajowego dotyczących zapobiegania 
i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych10. Z procedurą zapoznano pracowników 
wszystkich komórek organizacyjnych SP ZOZ. Procedura ta nie została 
zaktualizowana na potrzeby nowej choroby – COVID-19, co opisano w sekcji 
„Stwierdzone nieprawidłowości”. 

Od 1 listopada 2013 r. w Szpitalu obowiązywała Procedura postępowania 
w przypadku wystąpienia szpitalnego ogniska epidemicznego. Procedurę tę 
opracowano na podstawie aktów prawa krajowego, dotyczących zapobiegania 
i zwalczania zakażeń, w tym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 
2011 r. w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych 
i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej 
szpitala11 oraz materiałów szkoleniowych dla pielęgniarek epidemiologicznych, 
dotyczących postępowania w przypadku wystąpienia szpitalnych ognisk 
epidemicznych.  

W Szpitalu od 23 lipca 2013 r. obowiązywały procedury postępowania z narzędziami 
i sprzętem skażonym, w tym skażonym patogenem alarmowym12. Procedury te nie 
dotyczyły sprzętu zakażonego krwią, wydzielinami lub wydalinami chorych 
zakażonych chorobą wysoce zakaźną i szczególnie niebezpieczną. Z wyjaśnień 
Dyrektora Szpitala wynika, że postępowanie ze skażonymi narzędziami i sprzętem 

                                                      
7 Do dnia zakończenia kontroli Szpital otrzymał sprzęt dla Centralnego Laboratorium. 
8 Procedura opracowana 20 listopada 2014 r. przez p.o. specjalisty ds. epidemiologii, obowiązywała od 4 grudnia 2014 r. 
9 Interim Infection Prevention and Control Guidance for Care of Patients with Suspected or Confirmed Filovirus Haemorrhagic 
Fever in Health - Care Settings, with Focus on Ebola 
10 W procedurze wymieniono: według stanu obowiązującego w dacie wydania procedury - ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r. 
o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1239 ze zm.570), rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu 
z powodu zakażenia lub choroby zakaźne j (Dz.U. poz. 848, uchylone 1 stycznia 2019 r.), rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczegółowego 
postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz.U. nr 152 poz. 1742). 
11 Dz.U. 2011 nr 294 poz. 1741, Dalej: „rozporządzenie MZ w sprawie listy czynników alarmowych”. 
12 W przypadku skażenia patogenem alarmowym, w procedurze przewidziano wykonanie dwukrotnej dezynfekcji wysokiego 
stopnia z zastosowaniem preparatów o spektrum działania, bakterio-, grzybo-, prątko-, wiruso- i sporobójczego, które niszczą 
wegetatywne i przetrwalnikowe formy bakterii, grzybów chorobotwórczych, prątków i wirusów. 
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medycznym odbywało się zgodnie z instrukcjami producenta, informacjami 
Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej oraz na bieżąco otrzymywanymi 
zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego lub Powiatowego Państwowego 
Inspektora Sanitarnego. 

Minimalizowaniu ryzyka występowania ewentualnych rozbieżności w postępowaniu 
ze skażonymi narzędziami i sprzętem medycznym powinno służyć opracowanie 
jednolitych procedur w tym zakresie. 

 (akta kontroli str. 24-29, 35-37,1467) 

2. Obowiązujące w Szpitalu procedury dotyczące postępowania z pacjentami 
podejrzanymi o wystąpienie choroby zakaźnej, w tym szczególnie niebezpiecznej 
i wysoce zakaźnej, zakładały używanie wyłącznie niezbędnego sprzętu, w miarę 
możliwości jednorazowego13.  

Procedury nie określały wielkości utrzymywanych zapasów środków ochrony 
osobistej oraz sprzętu na wypadek pojawienia się pacjentów z chorobą wysoce 
zakaźną i szczególnie niebezpieczną. 

Poddany szczegółowej analizie sprzęt medyczny stosowany w Szpitalu w okresie 
objętym kontrolą miał ważne paszporty i był serwisowany zgodnie z wymogami 
producenta14. 

W latach 2018-2019 Szpital zaopatrywał się na bieżąco, z własnych funduszy, 
w środki ochrony indywidualnej na podstawie umów na ich dostawę, m.in. na 
dostawę rękawiczek medycznych jednorazowego użytku15 czy bielizny jednorazowej 
niesterylnej16. Środki ochrony osobistej były pobierane z magazynu zgodnie 
z rzeczywistym zapotrzebowaniem oddziałów, nie występował problem 
nadmiernego gromadzenia zapasów, a tym samym utrzymywania środków  
ochrony niezdatnych do użycia (po upływie terminu przydatności). W przypadku 
konieczności zakupienia środków/sprzętu nieujętego w umowach, zakupów 
dokonywano na podstawie zamówień z wolnej ręki17.  

(akta kontroli str. 27, 59-72,156-157,168,190-263, 330-417) 

Szpital dysponował 15 kombinezonami Delta plus o łącznej wartości 1,4 tys. zł18, 
zakupionymi w 2015 r. dla Zespołów Ratownictwa Medycznego19. 

(akta kontroli str. 188-189, 264-317) 

                                                      
13 Zgodnie z obowiązującymi procedurami, sprzęt wykorzystywany do opieki nad pacjentem, u którego podejrzewa się 
wystąpienie choroby zakaźnej, w tym szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej, powinien zostać wydzielony do 
stosowania tylko w sali izolacyjnej przez cały okres hospitalizacji izolowanego pacjenta. Kremy, maści, krople i środki czystości 
powinny być przeznaczone wyłącznie dla danego chorego. Sprzęt medyczny opuszczający salę izolacji powinien przejść 
dekontaminację zgodnie z obowiązującym wykazem preparatów dezynfekcyjnych. 
14 Szczegółowej analizie poddano urządzenia aparatury medycznej stanowiące wyposażenie: SOR i CIP, Oddziału 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziału Wewnętrznego I, Oddziału Wewnętrznego II, Oddziału Chirurgii Ogólnej, 
Oddziału Chirurgii Urazowej oraz Oddziału Dziecięcego.  
15 Umowy nr 158/ZZOZ/ZP/2018 z dnia 7 lipca 2018 r., nr 173/ZZOZ/ZP/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r., nr 105/ZZOZ/ZP/2019 
z dnia 10 lipca 2019 r. na dostawę 357,88 tys. par rękawic chirurgicznych o wartości 370,7 tys. zł  
16 Umowy nr 54/ZZOZ/ZP/2018 z dnia 16 marca 2018 r. nr 107/ZZOZ/ZP/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r. 
nr 129/ZZOZ/ZP/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r., nr 121/ZZOZ/ZP/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r., nr 107/ZZOZ/ZP/2019 
z dnia 10 lipca 2019 r. na dostawę 5,6 tys. szt. fartuchów o łącznej wartości 25,5 tys. zł, 440 szt. sterylnej folii chirurgicznej 
o łącznej wartości 4,06 tys. zł, 730 szt. sterylnych serwet operacyjnych o łącznej wartości 3,1 tys. zł, 1,2 tys. sterylnych 
obłożeń do zabiegów o wartości 46,21 tys. zł, 120 szt. sterylnych osłon na stolik MAYO o wartości 657,07 zł, 120 szt. 
sterylnych toreb na narzędzia o wartości 162 zł, 320 szt. sterylnych osłon na kończynę o wartości 1,35 tys. zł, 280 szt. taśmy 
klejącej do serwet o wartości 320,54 zł. 28,7 tys. czepków chirurgicznych o wartości 8,99 tys. zł, 600 szt. koszul dla pacjentów 
z krótkim rękawem o wartości 1,2 tys. zł, 1,7 tys. szt. majtek dla pacjentów o wartości 1,47 tys. zł, 33,61 tys. szt. masek 
chirurgicznych o wartości 4,18 tys. zł, 50 szt. bluz operacyjnych z długim rękawem o wartości 324 zł, 8,5 tys. szt. ubrań 
operacyjnych (bluza z krótkim rękawem + spodnie) o wartości 57,8 tys. zł. 
17 Zakup dziesięciu Indywidualnych Zestawów Ochrony biologicznej oraz 100 szt. maseczek z filtrem N-95. 
18 Zakupu dokonano w 2015 r. w związku z przygotowaniami do „31 Światowych Dni Młodzieży”, które odbyły się w dniach od 
26 do 31 lipca 2016 r. w Krakowie. Kombinezony wyprodukowane w 2015 r. miały 5-letni okres ważności, dlatego mogły być 
użyte w 2020 r. podczas zagrożenia związanego z koronawirusem (2019-nCoV).  
19 W strukturze Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach funkcjonował Dział Pomocy Doraźnej i Transportu 
Sanitarnego 
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3. Oddział Zakaźny został zlikwidowany 31 grudnia 2017 r. Dyrektor 
Szpitala poinformował, że likwidacja tego Oddziału związana była m.in. 
z niespełnianiem przez budynki, w których znajdował się Oddział, wymogów 
dotyczących infrastruktury i wyposażenia, z brakiem środków finansowych na jego 
dostosowanie. Oddział przynosił straty ze względu na niski kontrakt przy wysokich 
kosztach diagnostyki i leczenia pacjentów20. Kolejnym czynnikiem, który miał wpływ 
na likwidację oddziału było zakwalifikowanie Szpitala do I poziomu systemu - 
podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, 
do którego nie został włączony zakres świadczeń związany z leczeniem chorób 
zakaźnych. Szpital nie dysponował także odpowiednią liczbą personelu 
medycznego, w tym kadry lekarskiej, a zatem nie spełniał podstawowych wymogów 
umożliwiających uzyskanie kontraktu w ramach umowy z Narodowym Funduszem 
Zdrowia. 

(akta kontroli str.1259-1260) 

 

4. W okresie objętym kontrolą, Zespół ds. Zakażeń Szpitalnych monitorował stan 
epidemiologiczny Szpitala oraz ryzyko wystąpienia u pacjentów patogenów 
alarmowych. Lekarz przy przyjęciu pacjenta do Szpitala wypełniał „Kartę oceny 
ryzyka rozwoju zakażenia szpitalnego w dniu przyjęcia”21 oraz „Kartę wywiadu 
epidemiologicznego”.  

Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych sprawował nadzór nad wypełnianiem procedur 
zapobiegających chorobom zakaźnym związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych, w tym dekontaminacji, np. poprzez przeprowadzanie kontroli 
wewnętrznych dotyczących: prawidłowości prowadzenia antybiotykowej profilaktyki 
okołooperacyjnej lub antybiotykoterapii w oddziałach szpitala, kontroli dokumentacji 
epidemiologicznej prowadzonej na oddziałach szpitala (łącznie z kartami obserwacji 
pacjenta z założonym wkłuciem obwodowym i centralnym). Zgodnie z planem 
kontroli wewnętrznej (opracowywanym na dany rok kalendarzowy), na każdym 
oddziale przeprowadzono kontrolę dotyczącą realizacji działań zapobiegających 
szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, obejmującą ocenę prawidłowości 
i skuteczności tych postępowań22. Dodatkowe kontrole przeprowadzano 
w przypadku zaistnienia ogniska epidemicznego, bądź ekspozycji zawodowej na 
krew i/lub inny potencjalnie infekcyjny materiał. 

(akta kontroli str.419-421,449-605) 

 

 

 

                                                      
20 W ramach umowy z NFZ zakres „choroby zakaźne” był rozliczany na podstawie procedur algorytmu JGP (Jednolitej Grupy 
Pacjentów), a nie na podstawie ryczałtu za gotowość. 
21 Czynnikami ryzyka zakażenia pacjenta przy przyjęciu do szpitala były: wiek powyżej 75 lat lub poniżej dwóch lat/ciąża, 
przewlekłe zakażenie (np. WZW B/WZW C, gruźlica, HIV), zabiegi kosmetyczne inwazyjne (w tym kolczykowanie, tatuowanie), 
zmiany skórne, zaniedbanie higieniczne, uzależnienie, inwazyjne zabiegi chirurgiczne przeprowadzone do sześciu miesięcy 
przed hospitalizacją, antybiotykoterapia do trzech miesięcy przed hospitalizacją, choroba nowotworowa, radioterapia, 
chemioterapia, sterydoterapia, przetaczanie preparatów krwiopochodnych do sześciu miesięcy przed hospitalizacją, odleżyny, 
dializoterapia, choroby przewlekłe (np. cukrzyca, niewydolność krążenia, nerek), przeniesienie z innego szpitala lub 
hospitalizacja w ostatnich sześciu miesiącach, uraz otwarty, uraz wewnętrzny, uraz wielonarządowy, chory nieprzytomny, 
zaintubowany, po nagłym zatrzymaniu krążenia, z rurka tracheotomijną, sztuczne drogi (np. cewnik moczowy, stomia, cewnik 
naczyniowy itp.), aktywne ostre zakażenie. 
22 Podczas kontroli oceniano ryzyko wystąpienia zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, monitorowanie 
czynników alarmowych i zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych dotyczących wykonywanych świadczeń, 
przestrzeganie procedur zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, 
w tym procedur dekontaminacji. 
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5. Pracownicy Szpitala podczas udzielania świadczeń pacjentom, jak również 
wykonując inne obowiązki wynikające z zajmowanego stanowiska, stosowali środki 
ochrony indywidualnej23.  

 (akta kontroli str. 264-317, 791-1445) 

6. Do dnia zakończenia kontroli w Szpitalu nie wystąpiły przypadki podejrzenia lub 
rozpoznania choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej. Stwierdzono 
natomiast dwa przypadki zgorzeli gazowej oraz 12- osobowe ognisko epidemiczne, 
którego powodem była bakteria Klebsiella pneumoniae MBL (+). Pacjentów, 
u których podejrzewano, a po przeprowadzeniu badań potwierdzono zakażenie,  
nie przenoszono do szpitala z oddziałem zakaźnym, natomiast zastosowano 
procedury izolacji (izolacja na oddziale w sali izolacyjnej/sali jednoosobowej  
z węzłem sanitarnym)24. Wykonano gruntowną dezynfekcję sal chorych, oddziałów, 
sal operacyjnych (w przypadku wykonywania zabiegów operacyjnych u pacjentów 
ze zgorzelą gazową) z uwzględnieniem ozonowania i fumigacji. Po wykonaniu 
dezynfekcji, zespół złożony z diagnosty laboratoryjnego oraz specjalisty ds. 
epidemiologii, dokonywał kontroli mikrobiologicznej środowiska szpitalnego, 
by potwierdzić jego bezpieczeństwo dla personelu i pozostałych pacjentów.  

(akta kontroli str.438-448f,1040-1052,1079-1133) 

7. W Szpitalu obowiązywały procedury dotyczące pobierania, przekazywania 
i transportu materiału do badań laboratoryjnych, jednakże nie obejmowały one 
materiału pobranego od osób podejrzanych o zakażenie chorobą wysoce zakaźną 
i szczególnie niebezpieczną. 

W związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z koronawirusem, diagności 
laboratoryjni opracowali (16 marca 2020 r.) Instrukcję transportu materiału do badań 
RT-PCR25 w kierunku SARS-CoV-2. 

(akta kontroli str. 30-32, 38-39, 41, 44-51) 

8. W latach 2018-2019 Minister Zdrowia nie zlecał Szpitalowi zadań w obszarze  
ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi. 

(akta kontroli str. 1263) 

9. W 2018 r. Wojewoda małopolski zwrócił się za pośrednictwem Starostwa 
Powiatowego w Wadowicach, organu założycielskiego Szpitala, o zaktualizowanie 
danych zamieszczanych w „wojewódzkim planie działania na wypadek epidemii”26. 
Szpital poinformował Wojewodę, że dysponuje 283 łóżkami, 64 lekarzami, 274 
pielęgniarkami oraz że w razie wystąpienia epidemii ma możliwość przekształcenia 
w sześć godzin Oddziału Geriatrycznego27 na potrzeby izolowania i leczenia 
20 chorych. W strukturze organizacyjnej Szpitala nie było Oddziału Obserwacyjno-
Zakaźnego, a w przypadku wystąpienia choroby zakaźnej pacjenci mieli być 
kierowani do najbliższych ośrodków z Oddziałem Obserwacyjno-Zakaźnym. 

                                                      
23 Środki profilaktyczne służące do uniknięcia zagrożenia bądź zdarzenia niepożądanego związanego z wykonywaną pracą na 
danym stanowisku, zostały określone w załączniku IV do oceny ryzyka zawodowego. Pobieranie przez personel Szpitala 
środków ochrony osobistej ustalono na podstawie rozchodów magazynowych tych środków oraz z indywidualnych kart 
ekspozycji zawodowej na krew lub inny potencjalnie infekcyjny materiał – wypełnianych każdorazowo po ekspozycji na 
zagrożenie (czynnik szkodliwy). 
24 Zwracano uwagę na przestrzeganie zasad kohortacji, higieny rąk, stosowania środków higieny indywidualnej, zmieniono 
preparat do dezynfekcji Sali izolacyjnej, zlecono firmie sprzątającej zwiększenie częstotliwości dezynfekcji ze szczególnym 
uwzględnieniem miejsc dotykowych, wprowadzono karty dezynfekcji w salach chorych zakwalifikowanych do ogniska 
epidemicznego, zlecono również wykonanie gruntownej dezynfekcji sal chorych (z uwzględnieniem zabiegów fumigacji), po 
opuszczeniu przez nich oddziału.  
25 Badanie diagnostyczne przeprowadzane za pomocą technik molekularnych PCR (ang. polymerase chain reaction) 
polegającą na wielokrotnym powielaniu (zwykle w 30-40 cyklach) specyficznego fragmentu DNA, np. genów kodujących białka 
wirusa, za pomocą enzymu polimerazy.  
26 Odpowiedź została przesłana do Urzędu Wojewódzkiego 29 marca 2018 r. 
27 Oddział znajduje się na parterze Szpitala w Pawilonie E. W Oddziale mieści się 12 sal o łącznej powierzchni 218 m2 oraz 
dwa inne pomieszczenia o łącznej powierzchni 62 m2. 
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W strukturze Szpitala znajdowała się Poradnia Chorób Zakaźnych i Poradnia 
Hepatologiczna z obsadą trzech lekarzy oraz 13 pracowników Szpitala, którzy mogli 
zostać skierowani do zadań służących ochronie zdrowia publicznego przed 
zakażeniami i chorobami zakaźnymi (jeden lekarz i 12 pielęgniarek). 

Szpital, w okresie objętym kontrolą, dysponował prosektorium z sześcioma 
miejscami do przechowywania zwłok (nie miał umowy, z firmą zewnętrzną, na 
przechowywanie zwłok). 

(akta kontroli str. 1278-1283) 

10. W okresie objętym kontrolą, w SP ZOZ zatrudniony był jeden specjalista chorób 
zakaźnych na jednym etacie. W ramach jednego etatu - w wymiarze 0,6 etatu 
świadczył pracę na Oddziale Wewnętrznym I oraz w wymiarze 0,4 etatu – pracował 
jako lekarz epidemiolog. Na SOR z CIP nie pracowali lekarze o specjalizacji 
z chorób zakaźnych. 

W szpitalu pracowały wówczas 202 pielęgniarki - na 193,74 etatu - na umowę 
o pracę i 10 osób na umowach cywilno-prawnych/umowach zlecenia, w tym 
w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym zatrudnionych było 20 pielęgniarek (20 etatów) 
na umowę o pracę i trzy osoby na umowach cywilno-prawnych/umowach zlecenia. 

(akta kontroli str.1306) 

11. SOR dysponował izolatką umożliwiającą krótkotrwałą izolację pacjenta, 
u którego podejrzewano lub stwierdzono chorobę zakaźną. Zapewniono oddzielne 
wejście/wyjście, wykorzystywane w przypadku konieczności przewiezienia pacjenta 
do ośrodka wyższej referencyjności. Tym samym z pacjentem umieszczonym 
w izolatce, kontakt miał wyłącznie personel medyczny szpitala oraz pogotowia 
ratunkowego.  

 (akta kontroli str. 1149-1165) 

Funkcjonujące w Szpitalu izolatki spełniały normy wskazane w § 21 ust. 3 i § 38 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą28, dotyczących wentylacji nawiewno-wywiewnej 
lub klimatyzacji. Wymianę powietrza w izolatkach zapewniały niżej wymienione 
instalacje: 

− klimatyzacja wyposażona w system filtrów HEPA1329; 

− instalacja nawiewna do śluzy i wywiewna z węzła sanitarnego30; 

− wentylacja wymuszona, działająca na zasadzie podciśnienia. W izolatkach 
znajdujących się na oddziałach: geriatrycznym, wewnętrznym II, chirurgii 
ogólnej i chirurgii urazowej panowało ciśnienie niższe niż w śluzie i na 
korytarzu. Wywiew powietrza z węzłów sanitarnych przyległych do izolatek 
odbywał się poprzez systemy SA1, SA2, SA331. 

 

                                                      
28 Dz. U. poz. 595, zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie wymogów jakim powinny odpowiadać pomieszczenia”. 
29 Zwane także filtrami absolutnymi. W pomieszczeniach na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (izolatka oraz mała 
i duża sala intensywnego nadzoru medycznego) oraz w pomieszczeniach na bloku operacyjnym – pawilon D. 
30 W Oddziale Dziecięcym – Pawilon C IV p. i w SOR – Pawilon D. 
31 W obiektach służby zdrowia ze względu na przeznaczenie oraz wymagania związane z czystością powietrza (pyłową 
i mikrobiologiczną) pomieszczenia podzielono na następujące klasy: S1, w których utrzymywane jest nadciśnienie powietrza 
w stosunku do pomieszczeń przylegających; S2, w których stosowana jest trzystopniowa filtracja powietrza nawiewanego oraz 
jednostopniowa filtracja powietrza wywiewanego, S3, w których stosowana jest przynajmniej dwustopniowa filtracja powietrza 
nawiewanego oraz przynajmniej jednostopniowa filtracja powietrza wywiewanego. 
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W latach 2018-2019, raz w roku dokonywano czyszczenia i dezynfekcji instalacji 
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z wymianą filtrów absolutnych HEPA32. 

(akta kontroli str. 176-187, 1263,1265-1277,1403) 

12. SOR z CIP na dzień 20 lutego 2020 r. był wyposażony w następujące środki 
ochrony osobistej: 

− foliowe fartuchy medyczne - 20 szt., 
− gogle ochronne - 13 szt., 
− maski chirurgiczne - 180 szt., 
− maski SAFE typ II R33 - 30 szt., 
− kombinezony - 12 szt., 
− rękawice do procedur podwyższonego ryzyka - 550 szt.34, 
− rękawice do procedur niskiego ryzyka - 4000 szt.35. 

(akta kontroli str. 327) 

13. W obrębie obszaru segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć w SOR z CIP 
znajdowało się pomieszczenie służące do dekontaminacji ludzi i sprzętu. 

(akta kontroli str. 1149-1165) 

14. W przypadku konieczności przekazania pacjenta z podejrzeniem choroby 
zakaźnej, do innego Szpitala, przeprowadzano dezynfekcję/dekontaminację 
pomieszczeń i karetek pogotowia, w których przebywał pacjent36. 

(akta kontroli str. 1056,1060-1061,1063,1073,1078) 

15. Na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii znajdowała się izolatka,  
która w okresie objętym kontrolą nie spełniała swojej funkcji, co opisano w sekcji 
„Stwierdzone nieprawidłowości”37. 

 (akta kontroli str. 1166-1173) 

16. W dniu 5 marca 2020 r. Dyrektor Szpitala powołał38 Zespół kryzysowy 
koordynujący działania dotyczące postępowania z pacjentem podejrzanym 
o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 w SP OZ w Wadowicach39. Do zadań 
Zespołu należało m.in. wdrożenie prewencji, identyfikacja problemów i zagrożeń (ich 
monitorowanie), nadzorowanie prawidłowości wdrażania procedur i instrukcji 
określających sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych, opracowywanie 
i przekazywanie dyrekcji Szpitala, propozycji w zakresie rozwiązywania problemów. 

(akta kontroli str.1290-1291) 

Wcześniej, w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, od 7 lutego 
podejmowano następujące działania: 

                                                      
32 W pomieszczeniach z instalacją wentylacyjną z zamontowanymi filtrami HEPA tj. na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii, na bloku operacyjnym (Pawilon D), w Centralnej Sterylizatorni, na SOR (poza izolatką, znajdującą się w starej części 
budynku), na Oddziale Wewnętrznym (Pawilon D), na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, na Oddziale Noworodków 
i Wcześniaków (Pawilon E) 
33 Maska z filtrem bakteryjnym >98%, odporność na przepuszczalność krwi 120mm Hg. 
34 W tym po 200 szt. w rozmiarach S i M, 150 szt. w rozmiarze L. 
35 W tym 1000 szt. w rozmiarze S, 1400 szt. w rozmiarze M, 1600 szt. w rozmiarze L. 
36 Pacjenci z podejrzeniem gruźlicy przewożeni byli do innych ośrodków (czterech pacjentów w okresie objętym kontrolą) 
Pacjenci ze świerzbowcem (jeden pacjent), zgorzelą gazową (dwóch pacjentów), pacjenci z ogniska epidemicznego 
zakażonych bakterią Klebsiella pneumoniae MBL (+), (12 pacjentów) leczeni byli w Szpitalu w Wadowicach. 
37 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny po kontroli przeprowadzonej w Szpitalu w 2019 r. zobowiązał kierownictwo do 
wyjaśnienia, w jaki sposób Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii zapewnia izolację pacjenta bez wykorzystania 
istniejącej izolatki. W wyjaśnieniach Dyrekcja Szpitala podała, że do izolacji pacjentów wykorzystywana jest sala znajdująca 
się obok częściowo przeszklonej sześciołóżkowej sali intensywnej terapii. Z wyjaśnień Dyrektora Szpitala wynika, że 
Małopolski Wojewódzki Państwowy Inspektor Sanitarny nie podejmował dalszych działań dotyczących izolatki na Oddziale 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 
38 Zarządzenie nr 23/2020 z dnia 5 marca 2020 r. 
39 Dalej „Zespół”. 
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− rozwieszono na terenie Szpitala (na wejściach do budynków, wejściach na 
oddziały, na korytarzach) plakaty informujące o postępowaniu w przypadku 
podejrzenia/ zakażenia koronawirusem; 

− na ekranie telewizora na SOR z CIP emitowano film z informacjami na 
temat koronawirusa; 

− na SOR z CIP ustalono „ścieżkę pacjenta” podejrzanego o zakażenie 
koronawirusem (po zmierzeniu temperatury i przeprowadzeniu wywiadu, 
pacjent zostaje skierowany do izolatki, a następnie przetransportowany  
do Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego); 

− zlecono przeprowadzanie pomiaru temperatury wszystkim pacjentom 
zgłaszającym się na SOR z CIP; 

− przy wejściu do oddziałów szpitalnych zostały zainstalowane pojemniki 
z płynami dezynfekcyjnymi; 

− przeprowadzano szkolenia personelu40; 

− wprowadzono ograniczenie odwiedzin (od 7 lutego 2020 r.), a od 3 marca 
2020 r. zakaz odwiedzin. 

(akta kontroli str. 1197-1208, 1260,1292-1299) 

W trakcie kontroli NIK, w Szpitalu opracowano następujące procedury: 

− schemat postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie 
koronawirusem, 

− schemat postępowania w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta w innych 
szpitalach z powodu braku miejsc, 

− „Instrukcja postępowania z pacjentem urazowym z podejrzeniem SARS- 
CoV-2”, 

− Instrukcję wstępnej kwalifikacji przyjęcia na Izbę Przyjęć Ginekologiczno-
Położniczą pacjentki podejrzanej o zakażenie/zakażonej koronawirusem 
SARS-CoV-2. 

Szpital w okresie od 3 do 26 marca 2020 r. otrzymał: 

− Zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz 
konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii, dotyczące postępowania 
z ciężarną z rozpoznaniem lub podejrzeniem zakażenia wirusem SARS- 
CoV-2,  

− Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej 
terapii w sprawie postępowania terapeutycznego u chorych z zakażeniem 
SARS-CoV-2. 

 (akta kontroli str.1264,1307,1310,1347-1352) 

17. Na dzień 17 marca 2020 r. Szpital dysponował m.in.: 

− sześcioma łóżkami intensywnej terapii, które zostały ujęte w rejestrze 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą na Oddziale Anestezjologii  
i Intensywnej Terapii oraz jednym dodatkowym, które nie zostało 
uruchomione ze względu na braki kadrowe w obsłudze pielęgniarskiej 
i pełniło funkcję rezerwowego łóżka na wypadek awarii, któregoś z sześciu 
łóżek zgłoszonych do tego rejestru, 

                                                      
40 Od 26 lutego 2020 r. specjaliści ds. epidemiologii przeprowadzali szkolenia personelu SP ZOZ w Wadowicach dotyczące 
higieny rąk, sposobów zakażenia się koronawirusem, ubierania i zdejmowania indywidualnego zestawu ochrony biologicznej, 
charakterystyki i znaczenia rozwoju choroby COVID – 19, sposobu postepowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie, 
zapobiegania zakażeniom, stosowania odzieży ochronnej, preparatów dezynfekcyjnych stosowanych do dekontaminacji 
powierzchni oraz sprzętu. 
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− dwoma łóżkami intensywnej terapii na oddziale Noworodków 
i Wcześniaków, 

− 24 łóżkami intensywnej opieki medycznej (wzmożonego nadzoru) 
w pozostałych oddziałach Szpitala, 

− 32 respiratorami, w tym 14 stacjonarnymi i 18 transportowymi (w tym 
sześcioma w karetkach). 

Szpital nie dysponował sprzętem do terapii metodą ECMO41. 

(akta kontroli str. 1306,1309) 

18. W związku z koniecznością zabezpieczenia personelu Szpitala (szczególnie 
SOR z CIP) przed zarażeniem się koronawirusem, w lutym 2020 r. szpital zakupił  
10 sztuk zestawów ochrony biologicznej (za kwotę 1,2 tys. zł) oraz 100 szt. masek 
z filtrem N-95 (za kwotę 1,81 tys. zł).  

10 lutego 2020 r. dyrekcja Szpitala podjęła decyzję o zakupie - dwóch fumigatorów  
i maceratora do izolatki na SOR z CIP, za kwotę około 20 tys. zł.  

(akta kontroli str. 1137-1139, 1278,1308) 

Według wyjaśnień przekazanych przez Dyrektora Szpitala 15 maja 2020 r.  
zamówione dostawy środków ochrony indywidualnej oraz środków dezynfekcyjnych 
dla SP ZOZ w Wadowicach po 17 marca 2020 r.  nie zostały w pełni zrealizowane: 
„w dniu 24 marca 2020 r. Szpital otrzymał od dostawców sprzętu medycznego 
i środków ochrony osobistej zmniejszoną w stosunku do składanych zamówień 
liczbę maseczek, a mocno ograniczone (w stosunku do składanych zamówień) 
dostawy rękawiczek były realizowane na bieżąco. Według Dyrektora Szpitala „ceny 
środków ochrony osobistej wzrosły o około 60% w porównaniu do cen sprzed 
pandemii”. Szpital dokonywał większości zakupów niezbędnych środków na 
podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych42, czyli 
z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych43. Dyrektor stwierdził ponadto: „Ceny środków zakupionych 
na ww. podstawie były wyższe o 500 – 1000 % w porównaniu z cenami sprzed 
pandemii”. Większość firm odmówiło realizacji umów ze względu na brak 
dostępnych środków będących przedmiotem umowy. Szpital otrzymał także pismo 
od firmy realizującej umowę dotyczącą sprzątania placówki, iż w najbliższym czasie 
może nie być w stanie wyposażyć swoich pracowników w niezbędne środki ochrony 
osobistej. W związku z tym, dyrekcja Szpitala, poszukiwała tych środków na rynku,  
a to wiązało się z dokonywaniem zakupów po wyższych cenach. W okresie od 
stycznia do maja 2020 r., w związku z pandemią koronawirusa Szpital otrzymał od 
darczyńców (osób fizycznych, firm i instytucji) dary rzeczowe o wartości 393,4 tys. zł 
oraz dary finansowe w kwocie 754 tys. zł. Ponadto na prośbę oraz na koszt Szpitala, 
w kwietniu i maju dwie firmy podjęły się uszycia niżej wymienionych środków 
ochrony indywidualnej: 

− kombinezon ochronny – 200 szt. za kwotę 8,6 tys. zł; 

− jednorazowy fartuch flizelinowy – 200 szt. za kwotę 3,2 tys. zł; 

− jednorazowy fartuch flizelinowy – 3 tys. szt. za kwotę 22 tys. zł. 

(akta kontroli str.1307, 1311-1323,1452,1454,1462-1465,1469-1477,1495-1496) 

                                                      
41 Extra Corporeal Membrane Oxygenation – aparatura do pozaustrojowego utlenowania krwi. 
42 Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm. 
43 Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.. 
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W toku kontroli porównano ceny środków ochrony osobistej z okresu objętego 
kontrolą i ustalono, że ceny te w większości drastycznie wzrosły w marcu 2020 r., 
a trend wzrostowy utrzymywał się również w kolejnych miesiącach (kwiecień-maj). 
W latach 2018-2019 średnia cena jednostkowa pary rękawiczek wynosiła 0,22 zł, 
a maski chirurgicznej 0,1 zł, w styczniu 2020 r. ceny te były podobne i wynosiły 
odpowiednio: 0,20 zł i 0,14 zł. Natomiast w marcu 2020 r. cena jednostkowa maski 
chirurgicznej wynosiła 3,99 zł, czyli od 2018 r. wzrosła o 3890 %, a pary rękawiczek 
spadła do 0,18 zł. 

 Podobnie wzrosły ceny innych produktów: 

− cena kombinezonu ochrony biologicznej wynosiła w lutym 2020 r. 110 zł/szt. 
w marcu 2020 r. 140 zł szt. (wzrost ceny o 27%); 

− cena półmaski w styczniu wynosiła 1,78 zł/ szt., w lutym 35,59 zł/ szt. 
(wzrost o 1999%), w marcu 30,75 zł/szt.(wzrost o 1727%); 

− cena okularów ochronnych wyniosła w styczniu 3,98 zł/szt. w marcu  
31,71 zł/szt. (wzrost o 87,5 %) 

(akta kontroli str. 264-317, 1397-1402)  

W 2018 r. SOR z CIP pobrał z magazynu szpitalnego środki ochrony osobistej za 
łączną kwotę 58,44 tys. zł, w tym: 31 tys. zł bielizna44 oraz 27,44 tys. zł rękawiczki.  

W 2019 na potrzeby SOR z CIP dotyczące środków ochrony osobistej wydano 
materiały o łącznej wartości 45,8 tys. zł, w tym bieliznę o wartości 24,9 tys. zł 
i rękawiczki o wartości 20,9 tys. zł. 

W 2020 r. SOR z CIP pobrał łącznie z magazynów (Bielizny, Środków Czystości, 
Darów, Odzieży) materiały o wartości: 

− 3,02 tys. zł w styczniu; 

− 5,65 tys. zł w lutym; 

− 10,10 tys. zł w marcu. 

(akta kontroli str.264-317,1397-1402) 

Dyrektor poinformował, że w kwietniu 2020 r., w związku z COVID-19, w Szpitalu 
wykorzystywano dziennie następujące, uśrednione ilości środków ochrony osobistej: 

− rękawice – 4 693 sztuk; 

− maski – 404 sztuki; 

− kombinezony – 1,5 sztuki; 

− fartuchy ochronne – 45 sztuk. 

(akta kontroli str.1458) 

19. W dniu 3 marca 2020 r. Szpital zwrócił się do Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego45 z prośbą o środki finansowe, w łącznej wysokości 213 tys. zł, 
z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego i środków ochrony 
indywidualnej46. Do dnia zakończenia kontroli Szpital nie otrzymał tych środków. 

Od dnia 30 marca 2020 r., dwa razy w tygodniu, do Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego składane było zapotrzebowanie na środki ochrony osobistej. 
W dniach od 2 do 27 kwietnia 2020 r. Urząd Wojewódzki przekazał Szpitalowi 
19,8 tys. szt. maseczek chirurgicznych, 1,39 tys. masek FFP 2; 283 kombinezony 
ochronne, 116 gogli, 235 litrów płynu do dezynfekcji rąk, 12,6 kg preparatu do 
                                                      
44Pojęcie „bielizny” zawiera m.in. bieliznę pościelową np. prześcieradła, poszwy, poszewki, podkłady etc. oraz bieliznę 
używaną podczas udzielania świadczeń zdrowotnych np. fartuchy, pieluchomajtki, serwety operacyjne, ubrania chirurgiczne, 
koszule dla pacjentów, obłożenia, majtki dla pacjentów. 
45 Pismo z 3 marca 2020 r. sygnatura ZZOZ.KE.07.1.6.2020. 
46 300 zestawów ochrony typu Tyvek/Tychem oraz 300 półmasek o klasie filtra FFP3.  
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dezynfekcji powierzchni, 100 litrów preparatu do dezynfekcji powierzchni,  
4,8 tys. szt. rękawiczek, 10 szt. półmasek, 65 przyłbic, 550 litrów płynu do 
dezynfekcji Trisept.  

W dniu 5 maja 2020 r. Szpital podpisał umowę o partnerstwie w realizacji projektu 
dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 pod nazwą „Małopolska Tarcza Antykryzysowa. 
Pakiet Medyczny”. W ramach tej umowy zaplanowano zakupy sprzętu i aparatury 
medycznej w postaci kardiomonitorów, respiratora karetkowego, skanera do aparatu 
Rtg, myjni dezynfektora, komory laminarnej, wirówki laboratoryjnej, wózka do 
przewożenia chorych w pozycji leżącej, komory izolacyjnej do transportu pacjenta, 
środków ochrony indywidualnej oraz w pełni wyposażonego ambulansu wraz ze 
sprzętem do dezynfekcji powierzchni. W dniu 28 maja 2020 r. do Szpitala trafił 
pierwszy transport sprzętu w ramach tego projektu, obejmujący wirówkę 
laboratoryjną i komorę laminarną47, które będą stanowiły wyposażenie Centralnego 
Laboratorium Szpitala. 

(akta kontroli str.1301-1302,1307,1454,1459,1476) 

W dniu 6 marca 2020 r. Dyrekcja Szpitala wystąpiła do Ministerstwa Zdrowia 
o udostępnienie z rezerw strategicznych środków ochrony indywidualnej przed 
czynnikami biologicznymi (zestawów ochrony typu Tyvek/Tychem - 300 szt. oraz 
półmasek o klasie filtra FFP3 - 300 szt.).  

Ministerstwo Zdrowia przekazało Szpitalowi 3 kwietnia 2020 r. - 100 maseczek 
chirurgicznych, 50 par rękawiczek rozmiar M, 10 litrów płynu do dezynfekcji.; 
6 kwietnia 2020 r. - rękawiczki (1,5 tys. par w rozmiarze S, 2 tys. par w rozmiarze 
M i 500 par w rozmiarze XL).; 4 maja 2020 r. - 750 maseczek chirurgicznych, pięć 
przyłbic, 15 litrów płynu do dezynfekcji i 500 par rękawiczek. 

(akta kontroli str.1301-1302,1308,1454-1456) 

W opinii Dyrektora Szpitala, w obecnej sytuacji epidemiologicznej Szpital zmagał się 
z brakami personelu, środków ochrony indywidualnej, środków dezynfekcyjnych itp. 
brakuje lekarzy, pielęgniarek. Część z personelu medycznego skorzystała 
z przysługującego prawa opieki nad dzieckiem. W przypadku wystąpienia zakażenia 
na skalę masową, Szpital będzie funkcjonował jak w stanie wyjątkowym. Szpital  
był planowany jako niezakaźny i zakładano przy projektowaniu budowy nowego 
pawilonu, że pacjenci zakaźni nie będą w nim hospitalizowani. Drogi pacjentów 
krzyżują się, nie można wyodrębnić zaplecza oddziałów czystych, tj. bloku 
operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej terapii. Brak wyodrębnionych 
wejść i wyjść, brak śluz na pojedynczych salach. W sytuacji zagrożenia i decyzji 
o jego przekształceniu dla pacjentów zakaźnych, Szpital nie będzie w stanie 
przyjmować pacjentów z innymi schorzeniami. 

 (akta kontroli str.1308,1478) 

W związku z pandemią COVID-19 od 26 marca 2020 r. Szpital przygotował dla 
pacjentów podejrzanych o zakażenie lub zakażonych koronawirusem: 

− kontenery "A” i „B” przed wejściem do SOR z CIP, służące do pobierania 
wymazów w kierunku zakażenia koronawirusem oraz do badania 
wstępnego pacjentów z objawami koronawirusa; 

− izolatki SOR z oddzielnym wejściem z zewnątrz; 

− wydzieloną na SOR „strefę czerwoną” służącą do diagnostyki internistycznej 
oraz wykonywania zabiegów operacyjnych w stanach zagrażających życiu; 

                                                      
47 Urządzenie do przygotowania i analizy próbek biologicznych. Laminarny (warstwowy, niezakłócony) przepływ 
przefiltrowanego powietrza zmniejsza ryzyko kontaminacji badanych próbek, a także ryzyko ekspozycji na czynniki zakaźne. 
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− pomieszczenia Oddziału Geriatrii w całości przeznaczone do hospitalizacji 
osób podejrzanych o zakażenie koronawirusem. Część pomieszczeń 
została wydzielona dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (sala 
porodowa, sala dla pacjentek po porodzie oraz sala dla noworodka); 

− pomieszczenia odcinka Oddziału Dziecięcego „Dzieci Młodszych” 
z oddzielnym wejściem z zewnątrz Szpitala; 

− windę transportową – wyłącznie dla pacjentów podejrzanych o zakażenie; 

− salę operacyjną nr 1 z niezbędnym sprzętem – w razie konieczności 
wykonania cesarskiego cięcia u pacjentki podejrzanej o COVID-19. 

Dyrektor wyjaśniła, że od początku trwania pandemii, nie było konieczności objęcia 
kwarantanną żadnego z oddziałów Szpitala. Nie wystąpił również przypadek 
przekazania pacjenta podejrzanego o zakażenie koronawirusem przez inny szpital, 
ani problem z transportem i miejscem w szpitalu zakaźnym dla ww. pacjentów. 

(akta kontroli str. 1452,1457-1458) 

 

Do 15 maja 2020 r. w szpitalu wykonano 47 testów na obecność koronawirusa (u 39 
pacjentów i ośmiu pracowników Szpitala podejrzanych o zakażenie koronawirusem). 
U żadnej z tych osób testy nie potwierdziły zachorowania na COVID-19. Zgodnie  
z opracowanymi w związku z koronawirusem procedurami48, decyzje dotyczące 
hospitalizacji, izolacji, leczenia, w tym leczenia operacyjnego, możliwości transportu 
pacjenta do ośrodka specjalistycznego oraz pobierania materiału do badań (również 
do testów na obecność koronawirusa) podejmował lekarz na podstawie 
przeprowadzonego wywiadu, historii choroby pacjenta oraz objawów, z którymi 
pacjent zgłaszał się do Szpitala.  

(akta kontroli str.1347-1352, 1359-1364, 1457)  

 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne w izolatkach na oddziałach: chirurgii 
urazowej, wewnętrznym II, anestezjologii i intensywnej terapii oraz SOR z CIP 
nie zostały wyposażone w umywalki z bateriami uruchamianymi bez kontaktu 
z dłonią, co było niezgodne z § 21 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia w sprawie 
wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia. 
 

2. Umywalka w śluzie umywalkowo-fartuchowej izolatki w SOR z CIP nie została 
wyposażona w baterię uruchamianą bez kontaktu z dłonią, co było niezgodne 
z § 22 pkt 1 rozporządzenia w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia.  

 (akta kontroli str. 1140-1196) 

W trakcie kontroli NIK zakupiono i zamontowano 15 szt. dźwigni antybakteryjnych 
dla baterii ściennych lub stojących w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych 
w izolatkach oraz w śluzie umywalkowo-fartuchowej izolatki SOR z CIP. 

(akta kontroli str. 1211, 1213, 1263, 1287,1481-1494) 
                                                      
48 Schemat postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie koronawirusem, schemat postępowania w przypadku 
odmowy przyjęcia pacjenta w innych szpitalach z powodu braku miejsc, instrukcja postępowania z pacjentem, u którego 
wystąpiły objawy choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej (bądź COVID-19), a który z uwagi na stan zdrowia nie 
nadawał się do transportu, instrukcja postępowania z pacjentem urazowym z podejrzeniem SARS CoV-2”, instrukcja wstępnej 
kwalifikacji przyjęcia na Izbę Przyjęć Ginekologiczno-Położniczą, pacjentki podejrzanej o zakażenie/zakażonej koronawirusem 
SARS -CoV-2, instrukcja postępowania personelu medycznego z pacjentem podejrzanym o zakażenie koronawirusem 2019-
nCOV zgłaszającym się do SOR z CIP samodzielnie. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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3. W izolatce na SOR z CIP nie było maceratora49 - urządzenia do dekontaminacji 
oraz utylizacji wkładów jednorazowych wraz z ich zawartością, pomimo 
że w izolatce były używane jednorazowe baseny i kaczki. Było to niezgodne 
z § 21 ust. 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia w sprawie wymagań dotyczących 
izolatek.   

(akta kontroli str. 1149-1165) 

 

W trakcie kontroli NIK, w izolatce na SOR z CIP zainstalowano macerator. 

(akta kontroli str. 1211,1213,1479-1480) 

 

4. Na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii znajdowała się izolatka, która 
w okresie objętym kontrolą nie spełniała swojej funkcji. Izolatka nie była 
wyposażona w łóżko do intensywnej terapii, ani aparaturę medyczną. Pełniła 
jedynie funkcję pomieszczenia do przechowywania płynów dializacyjnych. Było 
to niezgodne z § 4 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 
2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie 
anestezjologii i intensywnej terapii50, zgodnie z którym w oddziale anestezjologii 
i intensywnej terapii zapewnia się izolatkę dostępną z traktów komunikacyjnych 
oddziału, ze śluzą umożliwiającą umycie rąk, przebieranie się i składowanie 
materiałów izolacyjnych. 

(akta kontroli str. 1166-1173) 

 

Dyrektor Szpitala wyjaśniła, że: szacunkowy koszt wyposażenia izolatki wyniósłby 
około 85 tys. zł. Szpital, w okresie objętym kontrolą, nie miał możliwości dokonania 
zakupu sprzętu oraz wyposażenia, jak również pozyskania dodatkowego personelu, 
w celu zapewnienia 24-godzinnego monitorowania pacjenta przebywającego 
w izolatce. Obecny stan personelu nie pozwala na zapewnienie wyżej 
wymienionego monitoringu. Dyrektor podkreśliła także, iż największą trudnością 
uniemożliwiającą uruchomienie izolatki na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii jest brak wystarczającej liczby wykwalifikowanego personelu medycznego, 
nie zaś doposażenie oddziału w sprzęt. Zdobycie personelu pielęgniarskiego 
warunkuje uruchomienie odrębnego dyżuru w izolatce. Zdaniem Dyrektora Szpitala, 
w przypadku takiej konieczności, do izolacji pacjentów wykorzystywana może być 
sala znajdująca się obok częściowo przeszklonej sześciołóżkowej sali intensywnej 
terapii.  

(akta kontroli str. 1212,1308, 1453,1458, 1466-1468) 

 

W związku z tym, że oddział intensywnej terapii to część szpitala, w której leczy się 
pacjentów w stanach bezpośredniego zagrożenia życia, wymagających ciągłej 
obserwacji funkcji życiowych, w sytuacji, gdy pojawi się osoba podejrzana 
o zakażenie lub zarażona chorobą wysoce zakaźną w krytycznym stanie, Szpital nie 
będzie miał realnej możliwości, by taką osobę odizolować. Próba odizolowania 
zakażonego pacjenta w przeszklonym pomieszczeniu, będącym w rzeczywistości, 
częścią  sześciołóżkowej sali OIOM, będzie wiązała się z koniecznością wyłączenia 
z funkcjonowania całego oddziału, czyli pozostałych pięciu łóżek, co w obu 

                                                      
49 Urządzenie do dekontaminacji oraz utylizacji wkładów jednorazowych (naczyń i materiałów wykonanych z pulpy celulozowej: 
kaczki, baseny, miski nerkowate itp.). 
50 Dz. U. z 2020 poz. 940, zwanym  dalej: rozporządzeniem w sprawie standardu organizacyjnego. 
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przypadkach, zdaniem NIK, może stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia 
personelu oraz pacjentów szpitala. 

  

5.  Wprowadzona przez Dyrektora, do stosowania od 4 grudnia 2014 r., Procedura 
postępowania przy przyjęciu pacjenta z podejrzeniem wystąpienia choroby 
wirusowej Ebola odpowiedzialnej za gorączkę krwotoczną EHF (Ebola 
Homorrhagic Fever) zawierała nieaktualne podstawy prawne jej opracowania,  
tj. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszenia 
podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu 
zakażenia lub choroby zakaźnej (Dz. U. poz. 848). Rozporządzenie to zostało 
uchylone 1 stycznia 2019 r. i zastąpione rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
z 10 grudnia 2019 r. w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, 
chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu. Dz. U. z 2019 r. poz. 2430.  

(akta kontroli str.24-169) 

 

Dyrektor wyjaśniła, że brak aktualizacji procedur związany był niedoborami 
kadrowymi oraz oczekiwaniem na wyniki audytu akredytacyjnego. Dyrektor Szpitala 
zobowiązał się do zaktualizowania tej procedury w najbliższym czasie. 

(akta kontroli str. 1217-1220,1264,1365-1375) 

 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK: 

zwraca uwagę na konieczność aktualizacji Procedury postępowania przy przyjęciu 
pacjenta z podejrzeniem wystąpienia choroby wirusowej Ebola odpowiedzialnej za 
gorączkę krwotoczną EHF,  

oraz wnosi o podjęcie działań w celu uruchomienia izolatki w Oddziale 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii, dla spełnienia wymogów określonych w § 4 pkt 
5 rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego. 

 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK, kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Dyrektora Delegatury NIK w Katowicach. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK, należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwagi i wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub 
przyczynach niepodjęcia tych działań. 

Uwaga 

Wniosek  

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwagi i 
wniosku  



 
 

17 

 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Katowice, dnia 14 lipca 2020 r. 

 
 
 

 
 

Kontroler 
Kinga Kołodziejczyk 

Inspektor kontroli państwowej 
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Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

 

 

 

 


