




Ankieta oceny ryzyka - leczenie otwarte (ankieta ogólna)
Pełna nazwa placówki
Szpital Specjalistyczny im. J.K.Łukowicza w Chojnicach
Adres placówki
ul. Lesna 10
Kierownik Medyczny Imię i Nazwisko
Maciej Polasik
Stopień Naukowy Kierownika

1 Oddział PZU S.A., w którego regionie znajduje się placówka medyczna
Oddział w Szcecinie, Warszawie lub Katowicach
Oddział w Gdańsku, Poznaniu lub Lublinie x
Oddział w Łodzi, Krakowie lub Wrocławiu

2

Liczba lekarzy zatrudnionych w placówce, w przeliczeniu na etat 
rozliczeniowy (średnio 170 godzin): 22

prof. 0
dr hab. 0
dr n. med. 1
z II stopniem specjalizacji 21
z I stopniem specjalizacji 0
bez specjalizacji 0

3 Liczba wszystkich zatrudnionych pielęgniarek w placówce 9
z wykształceniem średnim 8
z wykształceniem wyższym 1

4 Liczba pacjentów objętych kontraktem z NFZ     1004 POZ
5 Liczba porad w ciagu ostatniego roku kalendarzowego 59905

6

Liczba procedur medycznych o podwyższonym ryzyku wymagających 
zgody pacjenta w formie pisemnej, w ciagu ostatniego roku 
kalendarzowego

brak danych

7 Średnia dzienna liczba godzin pracy placówki 24
8 Czy placówka posiada aktualny certyfikat ISO:

tak x
nie

9
Czy w placówce udzielane są świadczenia zdrowotne przez lekarzy o 
następujących specjalnościach

a chirurgia plastyczna
tak
nie x

b ginekologia i położnictwo
tak x
nie

c ortopedia i traumatologia
tak x ortopedia
nie

d chirurgia ogólna
tak x
nie

e stomatologia i protetyka stomatologiczna
tak
nie x

f ortodoncja
tak
nie x



10
Czy w placówce wykonuje się zabiegi z zakresu endoskopii przewodu 
pokarmowego
tak x
nie

11
Czy w placówce wykonuje się inne procedury medyczne o 
podwyższonym ryzyku, wymagające pisemnej zgody pacjenta

tak x
nie

12

Czy personel placówki wykonuje procedury medyczne wymagające
zastosowania znieczulenia ogólnego (w tym dożylnego bez intubacji)

tak x
nie

13
Czy personel placówki wykonuje procedury medyczne wymagające
zastosowania sedacji
tak x
nie

14 Czy w placówce wykonuje się znieczulenia miejscowe (przewodowe lub nasiękowe)
tak x
nie 

15

Czy każdy pacjent po zakończeniu procedury medycznej z
zastosowaniem znieczulenia ogólnego (w tym dożylnego bez intubacji)
trafia na salę wzmożonego nadzoru (stała obecność personelu
medycznego, dostępność aparatury monitorującej czynności życiowe)

tak x
nie
nie dotyczy

16

Czy w treści zgody pacjenta na procedurę medyczną o podwyższonym 
ryzyku umieszczone są  informacje o: a) istocie, celu i rodzaju zabiegu, 
b) normalnych następstwach zabiegu, c) alternatywnych możliwościach 
leczenia, ich zaletach i wadach, d) ryzyku najczęstszych powikłań
treść zgody zawiera wszystkie elementy x
treść zgody zawiera część elementów
treść zgody zawiera jeden z elementów
nie dotyczy

17

Czy lekarze i pielęgniarki byli w ciągu ostatnich trzech lat szkoleni
w zakresie udzielania pomocy w stanach zagrożenia życia. Szkolenia są
udokumentowane:
nie 
tak mniej niż 25 % personelu
tak powyżej 25% mniej niż 50 %
tak powyżej 50% personelu
wszyscy x

18
Czy kontrola Inspekcji Sanitarnej placówki w ostatnim roku 
kalendarzowym wykazała w zakresie warunków sanitarnych:
poważne uchybienia (nałożono sankcje na placówkę)
drobne uchybienia (sporządzono protokół nieprawidłowości z zaleceniami ich 
wyeliminowania) x

nie wykazała uchybień
nie przeprowadzono kontroli

19

Czy w placówce przeprowadzono udokumentowane szkolenia  
personelu kontaktującego sie z pacjentami z techniki higienicznego 
mycia rąk zgodnie z normą PN-EN 1499; 1500
tak x



nie

20

Czy w placówce opracowano i wdrożono standard dezynfekcji:  
słuchawek lekarskich i mankietów do RR, termometrów lekarskich, 
głowic USG, osprzętu EKG i EEG itp.
tak x
nie

21
Czy istnieje opracowana procedura zgłaszania zdarzeń niepożądanych
w oparciu o określoną definicję tych zdarzeń, 
tak x
nie

22
Liczba zgłoszonych i zarejestrowanych zdarzeń niepożądanych w
ostatnim roku  kalendarzowym wyniosła:
0
1 lub więcej x
nie rejestrowano

23

Czy pracownicy placówki mający bezpośredni kontakt z pacjentami w 
ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych uczestniczyli w warsztatach 
na temat komunikacji interpersonalnej ( dotyczy relacji lekarz - pacjent, 
pielęgniarka - pacjent) i posiadają stosowny certyfikat 
nie 
tak mniej niż 25 % personelu x brak cert.
tak powyżej 25% mniej niż 50 %
tak powyżej 50% personelu
wszyscy

UWAGI



Ankieta oceny ryzyka - leczenie otwarte (ankieta roszczeń)
NAZWA i ADRES PLACÓWKI

1

Liczba skarg zgłoszonych do Kierownictwa placówki, dotyczących
udzielania świadczeń zdrowotnych

dwa lata temu
ostatni rok 

kalendarzowy aktualny rok
zgłoszonych w danym roku 0 0 0
uznanych za zasadne (zgłoszonych w danym roku i poprzednich latach) 0 0 0
uznanych za niezasadne (zgłoszonych w danym roku i poprzednich latach) 0 0 0

będących w trakcie rozpatrywania

2
Liczba interwencji rzecznika praw pacjenta (bez względu na późniejszy
wynik): 
zgłoszonych 0 0 0

3
Liczba roszczeń przedsądowych do placówki o naprawienie szkody na
osobie
zgłoszonych 0 0 0
uznanych przez placówkę za zasadne 0 0 0
uznanych przez placówkę za niezasadne 0 0 0
będących w trakcie rozpatrywania 0 0

4 Liczba pozwów sądowych w sprawach cywilnych 
zgłoszonych 0 0

5
Liczba spraw sądowych cywilnych niezakończonych (zgłoszonych w
danym roku i poprzednich latach) 0 0

Różnica pomiędzy liczbą spraw cywilnych niezakończonych, a liczbą
spraw cywilnych zgłoszonych w danym roku 0 0

6 Liczba spraw sądowych cywilnych zakończonych ugodą 0 0 0

7
Liczba spraw sądowych cywilnych zakończonych prawomocnym
wyrokiem sądowym 0 0 0

a) przegranych 0 0 0
b) wygranych 0 0 0

8

Liczba postępowań w sprawach karnych przeciwko pracownikom
placówki w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych udzielanych w
tej placówce
niezamkniętych na etapie prokuratury 0 0
niezamkniętych na etapie sądu 0 0
zamkniętych na etapie postępowania prokuratorskiego (decyzją o umorzeniu
postępowania lub decyzją odmowy wszczęcia postępowania) 0 0 0

zakończonych prawomocnym wyrokiem uniewinniającym 0 0 0
zakończonych prawomocnym wyrokiem skazującym 0 0 0

9

Liczba postępowań w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy
zatrudnionych w placówce, dotyczących udzielania swiadczeń w tej
placówce 
niezamkniętych 0 0
zamkniętych na etapie postępowania przed rzecznikiem odpowiedzialności
zawodowej 0 0 0

zakończonych prawomocnym  uniewinniającym wyrokiem sądu lekarskiego 0 0 0

zakończonych prawomocnym skazującym wyrokiem sądu lekarskiego 0 0 0

10
Liczba postępowań w sprawach odpowiedzialności zawodowej
pielęgniarek dotyczących udzielania swiadczeń w tej placówce  
niezamkniętych 0 0
zamkniętych na etapie postępowania przed rzecznikiem odpowiedzialności
zawodowej 0 0 0

zakończonych prawomocnym  uniewinniającym wyrokiem sądu zawodowego 0 0 0

zakończonych prawomocnym skazującym wyrokiem sądu zawodowego 0 0 0

UWAGI



Ankieta oceny ryzyka - szpital (ankieta ogólna)
Pełna Nazwa Placówki

Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicza w Chojnicach
Adres Placówki

ulica/nr Leśna 10
miasto Chojnice

kod 89-600 Chojnice
Kierownik Placówki
Leszek Bonna
Kierownik Medyczny Placówki
Maciej Polasik

L.p. Odpowiedź
1 Położenia szpitala

miasto poniżej 100 tys. mieszkańców x
duże miasto powyżej 100 tys. mieszkańców
miasto uniwersyteckie, ale szpital niekliniczny
miasto uniwersyteckie szpital kliniczny

2 Organ założycielski szpitala
publiczny samorządowy x
państwowy
prywatny

3 Obszar działania szpitala:
regionalny ograniczony do województwa x
ponadregionalny (dodatkowo obejmuje kilka sąsiednich województw
cały kraj jako potencjalny obszar działania (dotyczy wyłącznie konkretnej
specjalności lub procedury
cały kraj jako rzeczywisty obszar działania (Instytut, Centrum krajowe)

4 Oddział PZU S.A., w którego regionie znajduje się szpital
Oddział w Szcecinie, Warszawie lub Katowicach
Oddział w Gdańsku, Poznaniu lub Lublinie x
Oddział w Łodzi, Krakowie lub Wrocławiu

5 Wskaźnik rentowności szpitala w poprzednich 5 latach kalendarzowych:

a 5 lat temu 72,38%
b 4 lata temu 61,50%
c 3 lata temu 80,63%
d 2 lata temu 86,16%
e w ostatnim roku kalendarzowym 84,94%

Wskaźnik rentowności określa procentowy stosunek przychodu szpitala do 
kosztów jego działalności: R=Z*100/Kw
Gdzie: R – wskaźnik rentowności, Z – przychód szpitala, Kw – koszty 
działalności

6 Wskaźnik rentowności dotyczący wymienionych powyżej lat miał 
wartość:
zawsze poniżej 100 x
powyżej100, 100 i  poniżej 100
zawsze powyżej 100

7 Planowana liczba pacjentów w kolejnym roku kalendarzowym
poniżej 13 000
13000-26000 x
powyżej 26000

8
Deklarowana liczba łóżek do kontraktu z NFZ ( w przypadku braku 
kontraktu - rzeczywista liczba łóżek)
<300



300-600 x
>600

9 Charakter działalności szpitala
podstawowy ( 4-5 oddziałów)
podstawowy (z oddziałem neurologicznym
monoprofilowy (ginekologiczno - położniczy, ortopedyczny)
monoprofilowy inny
wielospecjalistyczny x
wielospecjalistyczny prowadzący działalność dydaktyczną lub naukową
kliniczny

10 Czy w szpitalu są następujące oddziały
ginekologia i/ lub położnictwo x
ortopedia i/lub traumatologia x
oddział lub stanowiska dializoterapii x
oddział neonatologii x
chirurgia ogólna lub oddział zabiegowy x
Zespół Ratownictwa Medycznego/ Szpitalny Oddział Ratunkowy x

11 Czy szpital wdrożył informatyczny system zarządzania ryzykiem
tak
nie

12 Liczba hospitalizacji ogółem w poprzednich trzech latach
kalendarzowych:  

43732

a trzy lata temu 13857
b dwa lata temu 15055
c w ostatnim roku kalendarzowym 14820
13 Liczba przyjęć w trybie ostrym do szpitala w ostatnim roku

kalendarzowym wyniosła:
14 Liczba pacjentów którym udzielono porad ambulatoryjnych w ostatnim 

roku kalendarzowym 70208

15 Procent readmisji w terminie do miesiąca od pierwotnej hospitalizacji
(bez względu na rozpoznanie, będące przyczyną powtórnego przyjęcia): 0

16 Proszę podać odsetek hospitalizacji z ruchem międzyoddziałowym w
stosunku do wszystkich hospitalizacji w ostatnim roku kalendarzowym:

powyżej 6%
od 3 do 6%
poniżej 3% x

17 Odsetek pacjentów przyjętych z innych placówek lecznictwa
zamkniętego (szpitale, DPS, ośrodki rehabilitacyjne) w ostatnim roku
kalendarzowym wynosił: (%)

18 Liczba wszystkich zabiegów operacyjnych wykonanych w szpitalu w
poprzednich trzech latach kalendarzowych wynosiła

9787

a trzy lata temu 3233
b dwa lata temu 3028
c w ostatnim roku kalendarzowym 3526
19 Za kryterium zgonu okołooperacyjnego szpital przyjął następującą

liczbę dni pomiędzy zgonem a zabiegiem operacyjnym (dni) 30

a nie ustalono kryterium zgonu okołooperacyjnego x
20 Czy istnieje odrębny rejestr zgonów okołooperacyjnych, w oparciu o

przyjętą przez dyrekcję szpitala definicję tego zjawiska
tak x
nie

21 Liczba zgonów okołooperacyjnych wg przyjętej definicji (w ciągu
poprzednich trzech lat kalendarzowych) wyniosła:

18

a trzy lata temu
b dwa lata temu



c w ostatnim  roku kalendarzowym 18
22 Stosunek autopsji w przypadku zgonów okołooperacyjnych do liczby

wszystkich zgonów okołooperacyjnych w ostatnim roku kalendarzowym
wynosił:
20% lub powyżej
poniżej 20%
brak możliwości ustalenia x

23 Liczba zgonów w poprzednich trzech latach kalendarzowych wynosiła: 802

a trzy lata temu 242
b dwa lata temu 268
c w ostatnim roku kalendarzowym 292
24 Stosunek liczby autopsji do liczby zgonów w szpitalu w ostatnim roku

kalendarzowym wynosił:
poniżej 5%
5% lub więcej x

25 Czy szpital posiada aktualny certyfikat akredytacyjny
tak i spełnił wymogi standardów na poziomie > 75% x
tak i spełnił wymogi standardów na poziomie 70 - 75%
nie, ponieważ w postępowaniu akredytacyjnym uzyskał < 70 %
nie, ponieważ nie przeprowadzano postępowania akredytacyjnego

26 Czy szpital posiada aktualny certyfikat ISO:
tak x
nie

27 Czy obiekt szpitalny był:
o pierwotnym przeznaczeniu  na szpital x
adaptowany na szpital przed rokiem 1985 
adaptowany na szpital w latach 1985 - 1994
adaptowany na szpital w latach 1995 - 2004
adaptowany na szpital po roku 2004

28 Czy w szpitalu zostały powołane zarządzeniem dyrekcji i prowadzą
działalność zespoły zadaniowe: 

a jakości  
tak  x
tak i przedstawił dyrekcji roczny raport zawierający wnisoki z działalności za
ostatni rok kalendarzowy
nie

b kontroli zakażeń
tak x
tak i przedstawił dyrekcji roczny raport zawierający wnioski z działalności za
ostatni rok kalendarzowy
nie

c farmakoterapii
tak x
tak i przedstawił dyrekcji roczny raport zawierający wnisoki z działalności za
ostatni rok kalendarzowy
nie

d analizy zgonów
tak  x
tak i przedstawił dyrekcji roczny raport zawierający wnisoki z działalności za
ostatni rok kalendarzowy
nie

e żywienia pozajelitowego
tak 
tak i przedstawił dyrekcji roczny raport zawierający wnisoki z działalności za
ostatni rok kalendarzowy
nie x

f transfuzjologiczny 



tak x
tak i przedstawił dyrekcji roczny raport zawierający wnisoki z działalności za
ostatni rok kalendarzowy
nie

g zapobiegania odleżynom
tak  
tak i przedstawił dyrekcji roczny raport zawierający wnisoki z działalności za
ostatni rok kalendarzowy x

nie
29 Czy istnieje opracowany i wdrożony system zgłaszania zdarzeń

niepożądanych w oparciu o określoną definicję tych zdarzeń, 
tak x
nie

30 Liczba zgłoszonych i zarejestrowanych zdarzeń niepożądanych w
ostatnim roku  kalendarzowym wyniosła:
0
1 lub więcej x

31 Czy w szpitalu  na stałe jest zatrudniony  psycholog kliniczny
tak
nie x

32

Czy pracownicy szpitala mający bezpośredni kontakt z pacjentami w 
ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych uczestniczyli w warsztatach 
na temat komunikacji interpersonalnej ( dotyczy relacji lekarz - pacjent, 
pielęgniarka - pacjent) i posiadają stosowny certyfikat 
nie x
tak mniej niż 25 % personelu
tak powyżej 25% mniej niż 50 %
tak powyżej 50% personelu
wszyscy

33
Czy w szpitalu została  spisana procedura postępowania z 
nieodebranymi przez pacjentów wynikami badań histopatologicznych:
tak
nie x

34 Czy w szpitalu jest odrębny rejestr pacjentów, którym odmówiono
przyjęcia do szpitala w ramach ostrego dyżuru (wobec braku wskazań
do hospitalizacji w ocenie lekarza dyżurnego), a którzy zostali przyjęci
póżniej w ramach tego samego lub następnego ostrego dyżuru

tak
nie

35 Czy w szpitalu funkcjonuje: 
OIT jako wydzielona odrębna jednostka organizacyjna w szpitalu x
Oddział Intensywnej Opieki Medycznej, jako niewyodrębniona jednostka w
szpitalu 
brak OIT i OIOM; dostępny jedynie zespół anestezjologiczny 
anestezjolog dostępny wyłącznie na wezwanie telefoniczne, w szpitalu nie są
wykonywane procedury zabiegowe
anestezjolog dostępny wyłącznie na wezwanie telefoniczne, w szpitalu są
wykonywane procedury zabiegowe

36 Koszty funkcjonowania OIT w kosztach szpitala wynoszą
10-20%
mniej niż 10% x
powyżej 20 %
nie dotyczy brak OIT

37 Czy do apteki szpitalnej w ciągu ostatniego roku kalendarzowego
zgłoszono przypadki niepożądanych  działań leków:



tak
nie x      

38 Czy na terenie szpitala w czasie dyżuru jest możliwość wykonania i 
kompetentnej oceny badania USG ?
nie
 tak w pracowni diagnostyki obrazowej
tak w pracowni diagnostyki obrazowej i przy łóżku chorego x

39 Czy na terenie szpitala w czasie dyżuru jest możliwość wykonania i 
kompetentnej oceny badania RTG ?
nie
tak w pracowni diagnostyki obrazowej
tak w pracowni diagnostyki obrazowej i przy łóżku chorego x

40 Czy na terenie szpitala w czasie dyżuru jest możliwość wykonania i 
kompetentnej oceny CT lub MRI ?
nie
tak, w czasie do 4 godzin od zaistnienia takiej potrzeby
tak w czasie do 30 min. od zaistnienia takiej potrzeby x
RENTGENODIAGNOSTYKA ZABIEGOWA (jeżeli szpital nie
wykonuje, to proszę wpisać w polu obok cyfrę "0" i nie
odpowiadać na pytania 41-48)

41 Średnia (arytmetyczna) wieku wszystkich używanych (również na
blokach operacyjnych i innych salach zabiegowych) aparatów rtg w
trakcie zabiegów z zakresu radiologii zabiegowej jest w przedziale:

a)  0 - 5 lat
b)  6 - 10 lat x
c)  11 - 15 lat
d)  większa niż 15 lat 
e)  nie wykonuje się zabiegów z zakresu radiologii interwencyjnej

42 Procent lekarzy i techników RTG wykonującychi biorących udział w
zabiegach z zakresu radiologii zabiegowej, posiadających certyfikaty
(nie starsze niż pięć lat) ukończenia szkolenie w dziedzinie ochrony
radiologicznej pacjenta:
a)       ponad 75%
b)       od 51 do 75%
c)       od 25% do 50%
d)       mniej niż 25% x
e)  nie wykonuje się zabiegów z zakresu radiologii interwencyjnej

43 Stosowany sprzęt radiologiczny wykorzystywany w radiologii
zabiegowej podlega rutynowym, wewnętrznym (podstawowym) testom
kontroli jakości (zgodnie z aktualnym rozporządzeniem M.Z. w tym
zakresie):
a)       tak x
b)       nie
c)  nie wykonuje się zabiegów z zakresu radiologii interwencyjnej

44 Stosowany sprzęt radiologiczny wykorzystywany w radiologii
zabiegowej podlega zewnętrznym, specjalistycznym testom kontroli
jakości wykonywanym raz do roku (zgodnie z aktualnym
rozporządzeniem M.Z. w tym zakresie):
a)    tak x
b)    nie
c)  nie wykonuje się zabiegów z zakresu radiologii interwencyjnej

45 Czy w trakcie zabiegów radiologicznych u wszystkich pacjentów
prowadzony jest udokumentowany pomiar dawki promieniowania ?

a) nie



b) tak i zarejestrowano w ciągu ostatniego roku kalendarzowego więcej niż
dwa przypadki otrzymania przez pacjenta dawki powyżej 3 Gy
c) tak i zarejestrowano w ciągu ostatniego roku kalendarzowego dwa
przypadki otrzymania  przez pacjenta  dawki powyżej 3 Gy  

d) tak i zarejestrowano w ciągu ostatniego roku kalendarzowego jeden
przypadek otrzymania  przez pacjenta  dawki powyżej 3 Gy
e) tak i nie zarejestrowano żadnego przypadku x
f)  nie wykonuje się zabiegów z zakresu radiologii interwencyjnej

46 Pomieszczenia, w których wykonywane są zabiegi z zakresu radiologii
zabiegowej posiadają stałe osłony przed promieniowaniem jonizującym,
zgodne z odpowiednimi projektami osłon,  zatwierdzone przez Sanepid:

a)       tak x
b)       nie
c)   nie wykonuje się zabiegów z zakresu radiologii interwencyjnej

47 Czy szpital opracował i spisał własne procedury robocze wykonywania
zabiegów z zakresu radiologii zabiegowej :
a ) tak x
b)  nie
c)   nie wykonuje się zabiegów z zakresu radiologii interwencyjnej

48 Czy zabiegi z zakresu radiologii interwencyjnej są rejestrowane na
nośnikach cyfrowych
tak, wszystkie
tak część z nich x
nie
RENTGENODIAGNOSTYKA OGÓLNA (pracownie RTG,
zdjęcia przyłóżkowe, bloki operacyjne, inne)

49 Średnia (arytmetyczna) wieku wszystkich używanych aparatów jest w
przedziale:
a)  0 - 5 lat
b)  6 - 10 lat x
c)  11 - 15 lat
d)  większa niż 15 lat 
e) nie wykonuje się badań z zakresu rentgenodiagnostyki ogólnej

50 Stosowany sprzęt radiologiczny wykorzystywany w radiologii ogólnej
podlega rutynowym, wewnętrznym (podstawowym) testom kontroli
jakości (zgodnie z aktualnym rozporządzeniem M.Z. w tym zakresie):

a) tak x
b) nie
c) nie wykonuje się badań z zakresu rentgenodiagnostyki ogólnej

51 Stosowany sprzęt radiologiczny wykorzystywany w radiologii ogólnej
podlega zewnętrznym, specjalistycznym testom kontroli jakości
wykonywanym raz do roku (zgodnie z aktualnym rozporządzeniem M.Z.
w tym zakresie):
a) tak x
b) nie
c) nie wykonuje się badań z zakresu rentgenodiagnostyki ogólnej

52 Czy w szpitalu zapewniona jest całodobowa diagnostyka rtg w pełnym
zakresie badań wykonywanych w szpitalu (RTG oraz TK, NMR o ile
szpital posiada aparaty):
a) tak x
b) nie

53
Czy w ostatnim roku kalendarzowym były przypadki zastosowania 
środków kontrastowych nie posiadających wymaganej rejestracji 
tak
nie x



54

Czy w oddziale były przypadki pozarejestracyjnego (niezgodnie z 
zarejestrowanym wskazaniem) zastosowania środków kontrastowych 
bez zgody komisji bioetycznej
tak
nie x

55 Zdjęcia radiologiczne przechowywane są w szpitalu 
10 lat i dłużej x
krócej niż 10 lat

56

Czy aparaty wykorzystywane w ramach rentgenodiagnostyki ogólnej
posiadają możliwość rejestracji obrazów na nośnikach cyfrowych

tak, wszystkie
tak część z nich x
nie

57
Czy istnieje odrębny system rejestrujący fakt wydania na zewnątrz i
zwrotu dokumentacji radiologicznej
tak x
nie

58 Czy jest możliwość wykonania gastroskopii i zabiegu endoskopowego 
tamowania krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego w 
ramach ostrego dyżuru w oddziale lub w pracowni endoskopowej na 
terenie szpitala? 
nie
tak,tylko gastroskopii
tak, gastroskopii i tamowania krwawienia z żołądka i dwunastnicy
tak, gastroskopii i tamowania krwawienia z żołądka i dwunastnicy wraz z 
obliteracją żylaków przełyku x

59 Czy wszystkie sale chorych w oddziale/jednostce spełniają kryteria 
zawarte w tabeli:

Sale 
1 łóżkowe

Oddziały standardowe dla osób dorosłych i dzieci starszych (sale nie
większe niż 5 łóżkowe)

12m2

Oddziały dla dzieci młodszych 8m2

Oddziały położnicze: 14m2/matka
matka + dziecko 18m2/dziecko

Oddziały położnicze:
sale matek

Oddziały wcześniaków i obserwacyjne
OIT jako wydzielona odrębna jednostka organizacyjna w szpitalu 18m2

Intensywny Nadzór Kardiologiczny i pokoje wzmożonego nadzoru 14m2/1 
stanowisko

Stacja Dializ 14m2

wszystkie oddziały spełniają odpowiednie dla nich kryteria x
ponad połowa oddziałów
połowa oddziałów lub mniej
żaden nie spełnia

60 W szpitalu służby sprzątające są: 
centralne  oparte o „bazę główną” i składziki porządkowe, minimum po 
jednym na kondygnacji x

są częściowo zdecentralizowane. Inne centralne służby szpitala sprzątają w 
ramach własnych i same odpowiadają za czystość
zdecentralizowane

Oddziały szpitalne

Sale noworodków



61 Czy sale operacyjne posiadają nad stołem operacyjnym ekran wyporowy
niskiej turbulencji

tak, wszystkie
tak, ponad połowa oddziałów x
tak,połowa lub mniej
nie

62 Czy sale operacyjne spełniają następujące kryteria:
a wyciąg z całego pomieszczenia sali operacyjnej to w 20% wyciąg górą, 

a w 80% wyciąg dołem
b szybkość przepływu powietrza w pomieszczeniach do zabiegów 

aseptycznych jest odpowiednio niska tj.  ≤0,45 m/s  
c kierunek przepływu powietrza znany personelowi i zgodny z 

technologią pomieszczenia
d wentylacja kratkami grawitacyjnymi zapewnia wymianę 1,5x/godz.
e wentylacja mechaniczna zapewnia krotność wymiany powietrza 15-

30x/godz
f powodowane przez wentylację nadciśnienie i podciśnienie powietrza w 

przylegających do siebie i przechodnich pomieszczeniach wymuszają 
właściwy kierunek przepływu powietrza pomiędzy nimi  tj. : od 
pomieszczenia „czystego” do „brudnego”

g klimatyzacja zapewnia w pomieszczeniach właściwą dla technologii 
wilgotność i temperaturę
tak, wszystkie x
tak, cztery z nich
tak, trzy z nich
tak, jeden lub dwa
nie

63 Czy wentylacja w szpitalu podlega okresowemu czyszczeniu, a filtry 
wymianie (czynności te są udokumentowane)
tak x
nie

64 Czy klimatyzacja w szpitalu jest czyszczona i podlega okresowej 
dezynfekcji (czynności te są udokumentowane)
tak x
nie
nie dotyczy

65 Czy w szpitalu spełnione są następujące kryteria:
a obiekt szpitala podlega udokumentowanej ocenie dezynsekcyjnej i 

pozostaje wolny od insektów – szkodników sanitarnych np.: mrówek 
faraona, karaczanów, pcheł, much, itd.

b ocenę w kierunku narażenia obiektu w sposób ciągły prowadzą 
profesjonaliści szpitalni lub zatrudnieni eksperci

c dezynsekcja o ile jest prowadzona, stanowi proces interwencyjny (a nie 
wykonywany jako działanie bieżące i zaplanowane)
tak, wszystkie
tak, dwa z nich x
tak, jedno 
nie

66 Czy w szpitalu istnieje udokumentowany program dostosowawczy do 
aktualnych regulacji normatywno-prawnych w zakresie sterylizacji i 
DDD
tak x
nie
nie, ponieważ szpital spełnia wszystkie wymaganaia regulacji normatywno
prawnych w tym zakresie



67 Czy istnieją drogi transportu „brudnego” z jednostek szpitala do 
kondygnacji gospodarczo-technicznej lub do drogi tzw. zewnętrznej

tak x
nie

68 Czy bazą dla procesów dezynfekcji i sterylizacji jest:
Centralna Sterylizatornia (C.S.) szpitala x
Sterylizatornia podręczna  
Korzystanie z zewnętrznych usług sterylizacji

69 Czy sterylizacja szpitalna jest sterylizacją w procesie walidowanym

tak x
nie

70 Czy walidacja na każdym sterylizowanym pakiecie przyjmuje postać: 
serii, kodu kreskowego lub „szarży”.
tak x
nie

71 Podstawą orzekania o uzyskaniu efektu sterylizacji w szpitalu są:
metody biologiczne x
metody fizyczne,gdy mierzone są wszystkie parametry krytyczne procesu 
mikrobójczego x

wyłącznie metody chemiczne 
72 Czy potwierdzenie skuteczności procesów dekontaminacji oceną 

mikrobiologiczną ma miejsce zawsze, gdy planowane są nowe 
technologie, metody i procesy dezynfekcji i odkażania
tak x
nie

73 Czy odzież pracowników na oddziałach o wzmożonym rygorze 
higieniczno-sanitarnym jest odzieżą tzw. „jednego dnia” (Intensywna 
Opieka Medyczna, sale pooperacyjne, Stacja dializ, oddziały dziecięce, 
SOR itp.)
tak
nie x
CENTRALNA STERYLIZATORNIA - C.S. (jeżeli szpital jej nie
posiada proszę wpisać w polu obok cyfrę "0" i nie nie
odpowiadać na pytania 74-82)

74 Czy Centralna Sterylizatornia (C.S.) szpitala posiada wydzielone 3 strefy
higieniczno- sanitarne: „brudną”, „czystą” i „materiałów
wysterylizowanych”
tak x
nie

75 Czy strefy sterylizatorni rozdzielają dwie bariery hig.-sanit. tj. bariera 
dezynfekcji i bariera sterylizacji
tak x
nie

76 Czy ze strefy czystej personel przemieszcza się do strefy brudnej i 
materiałów wysterylizowanych przez śluzy fartuchowe
tak x
nie

77 Czy ruch powietrza jest odwrotny do ruchu technologicznego 
sterylizowanego sprzętu tj. od strefy materiałów wysterylizowanych 
przez czystą do skażonej (brudnej)
tak x
nie

78 Czy urządzenia do dezynfekcji wstępnej, oraz mycia i dezynfekcji 
właściwej są dostępne w ilości odpowiedniej do potrzeb produkcji 
sterylnej



tak x
nie

79 Czy sterylizatory parowe spełniają aktualne wymagania norm krajowych 
i unijnych
tak x
nie

80 Czy szpital jest w posiadaniu sterylizatorów niskotemperaturowych, 
stosownie do potrzeb np.: do sterylizacji endoskopów elastycznych i 
akcesoriów 
tak x
nie

81 Czy dla transportu „brudnego” i „czystego”jest oddzielny sprzęt i 
osprzęt (wózki, kontenery transportowe itd.). Nie dotyczy opakowań 
sterylizowanych
tak x
nie

82 Czy sterylizatornia przyjmuje sprzęt skażony i wydaje go jako sterylny 
oraz czy kontroluje cały proces redukcji drobnoustrojów od Nx do N=10-

6

tak x
nie
STERYLIZATORNIA PODRĘCZNA - S.P.(jeżeli szpital jej nie
posiada proszę wpisać w polu obok cyfrę "0" i proszę nie
odpowiadać na pytania 83-87).

83 Czy sterylizatornia podręczna zachowuje całkowity rozdział prac 
„brudnych” i „czystych”
tak
nie

84 Czy wyposażenie w urządzenia i sprzęt pomocniczy umożliwiają 
przeprowadzanie dezynfekcji wstępnej z myciem wstępnym
tak
nie

85 Czy wyposażenie w urządzenia i sprzęt pomocniczy umożliwiają 
przeprowadzanie mycia właściwego
tak
nie

86 Czy wyposażenie w urządzenia i sprzęt pomocniczy umożliwiają 
przeprowadzenie dezynfekcji właściwej
tak
nie

87 Czy sterylizatornia podręczna świadczy usługi tylko tej jednostce 
organizacyjnej przy której się znajduje
tak
nie
ZEWNĘTRZNE USŁUGI STERYLIZACJI - Z.U.S. (jeżeli 
szpital z nich nie korzysta proszę wpisać w polu obok cyfrę 
"0"i proszę nie odpowiadać na pytania 88-92)

88 Czy przechowywanie sprzętu w szpitalu przed wysłaniem do jednostki 
zewnętrznej :
nie przekracza 24 godz.
przekracza 24 godz.

89 Czy w czasie przechowywania sprzętu zachowana jest izolacja narzędzi 
różnego przeznaczenia (np. narzędzi neurochirurgicznych od narzędzi 
chirurgii jamy brzusznej, narzędzi chirurgii oka od narzędzi  
urologicznych itd.)
tak



nie
90 Czy transport „brudny" poza szpitalem jest całkowicie „różny” od 

transportu materiałów wysterylizowanych
tak
nie
brak informacji

91 Czy sterylizatornia zewnętrzna świadcząca usługi, prowadzi sterylizację 
w procesie walidowanym
tak
nie

92 Czy sterylizatornia zewnętrzna na podstawie umowy pozostaje pod 
kontrolą zleceniodawcy w zakresie efektu SAL=10-6
tak
nie
CENTRALNA DEZYNFEKTORNIA (C.D.) - (jeżeli szpital jej 
nie posiada proszę wpisać w polu obok cyfrę "0"i proszę 
nie odpowiadać na pytania 93-97)

93 Czy szpital posiada Centralną Dezynfektornię (C.D.) z funkcją stacji
łóżek (kryterium C.D. spełnione jest również, gdy w szpitalu są
podstacje do dekontaminacji izolowanej)
tak x
nie

94 Czy dezynfektornia posiada 2 strefy higieniczno-sanitarne tj. strefę 
„brudną” i „czystą”
tak x
nie

95 Czy strefy higieniczno-sanitarne są rozdzielone barierą higieniczną 
„dezynfekcji właściwej”
tak x
nie

96 Czy możliwa jest bezpieczna dekontaminacja respiratorów, inhalatorów 
oraz podobnej aparatury medycznej
tak x
nie

97 Czy centralna dezynfektornia posiada urządzenie do bezciśnieniowej 
dezynfekcji niskotemperaturowej
tak x
nie

98
Liczba zakażeń szpitalnych u personelu w ostatnim roku 
kalendarzowym 99

99
Liczba zużytych rękawic jednorazowych jałowych w ostatnim roku
kalendarzowym 47480

100
Liczba zużytych rękawic jednorazowych niejałowych w ostatnim roku
kalendarzowym 724850

101
Zużycie preparatów wykorzystywanych do dezynfekcji rąk personelu w
ostatnim roku kalendarzowym (podać w litrach) 798

102
Odsetek MRSA w całym szpitalu (tylko posiewy krwi i z ran 
pooperacyjnych) w ostatnim roku kalendarzowym 2

103
Odsetek E.coli ESBL(+) w całym szpitalu (tylko posiewy krwi, mocz) w 
ostatnim roku kalendarzowym 11

104
Odsetek Klebsiella spp. ESBL(+) w całym szpitalu (tylko posiewy krwi, 
mocz) w ostatnim roku kalendarzowym 0

105
Liczba VRE w całym szpitalu (wszystkie posiewy) w ostatnim roku 
kalendarzowym 0

106

Procent budżetu lekowego (nie wliczając nici chirurgicznych i środków 
opatrunkowych) przeznaczony na antybiotyki w ostatnim roku 
kalendarzowym

17%



107
Proszę podać zużycie w szpitalu wankomycyny (podać w g) w ostatnim 
roku kalendarzowym            424 g

108
Proszę podać zużycie w szpitalu teikoplaniny (podać w g) w ostatnim 
roku kalendarzowym             30 g

109
Proszę podać zużycie w szpitalu tienamu (podać w g) w ostatnim roku 
kalendarzowym        687,5 g

110
Proszę podać zużycie w szpitalu meropenemu (podać w g) w ostatnim 
roku kalendarzowym 0

111
Czy szpital posiada Komitet do spraw kontroli zakażeń szpitalnych   
tak, w pełni zgodny z Ustawą o chorobach zakaźnych z 2001 r i
rozporządzeniami wykonawczymi
tak, częściowo  zgodny z Ustawą o chorobach zakaźnych z 2001 r i
rozporządzeniami wykonawczymi x

nie                

112
Czy lekarz - przewodniczący zespołu kontroli zakażeń szpitalnych jest 
zatrudniony w szpitalu na następujacych zasadach
pełny etat wyłącznie dla celów kontroli zakażeń szpitalnych 
część etatu niełączona z innymi obowiązkami w szpitalu
funkcja łączona z innymi obowiązkami w szpitalu x

113
Czy pielęgniarka, pełniąca obowiązki pielęgniarki epidemiologicznej jest 
zatrudniona w szpitalu na następujacych zasadach
pełny etat wyłącznie dla celów kontroli zakażeń szpitalnych x
część etatu niełączona z innymi obowiązkami w szpitalu
funkcja łączona z innymi obwiązkami w szpitalu

114 Czy szpital zatrudnia na wyodrębnionym etacie lekarza epidemiologa

tak
nie x

115 Czy szpital zatrudnia na wyodrębnionym etacie mikrobiologa 
klinicznego, w gestii którego leży konsultowanie wszystkich oddziałów 
w zakresie leczenia infekcji
tak
nie x

116

Czy w szpitalu funkcjonuje wyodrębniony system rejestracji zakażeń 
szpitalnych rozpoznanych po wypisie w poradniach ambulatoryjnych 
szpitala
tak
nie x

117
Czy statystyki zakażeń szpitalnych za ostatni rok kalendarzowy 
przedstawiają:
dane wyrażone w liczbach bezwzględnych
wskaźniki w przeliczeniu na liczbę pacjentów danego oddziału
wskaźniki zachorowalności w odniesieniu do liczby procedur medycznych 
konkretnego rodzaju
brak zbiorczych danych statystycznych x

118
Czy szpital uczestniczy w zewnętrznym programie monitorowania
epidemiologicznego (np. OPTY, HELICS, PTZS):
tak x
nie

119

Czy w szpitalu wprowadzono udokumentowaną rutynową ocenę ryzyka 
zakażenia szpitalnego u indywidualnego pacjenta przy przyjęciu do 
szpitala (np. formularz , ankieta itp. jako rutynowy element przyjęcia do 
szpitala, dokumentacja w historii choroby)
tak x
nie           



120
Czy w ostatnim roku kalendarzowym w szpitalu prowadzono
udokumentowane bazy danych i ich analizy w zakresie: 

a
występowania drobnoustrojów alarmowych (mapa epidemiologiczna
szpitala)
tak x
nie 

b zużycia antybiotyków stosowanych w terapii i profilaktyce
tak x
nie 

c zużycia preparatów antyseptycznych i dezynfekcyjnych
tak x
nie 

d roszczeń z powodu zakażeń związanych z hospitalizacją
tak x
nie 

e
wskaźników zapadalności i umieralności na zakażenia szpitalne na
poszczególne procedury
tak x
nie

f wydatków na leki przeciwbakteryjne/dezynfekcję
tak x
nie

g zgonów z powodu zakażeń i chorób zakaźnych
tak x
nie

121 Czy u pacjentów przyjmowanych do szpitala oznacza się antygen Hbs
tak u wszystkich
tak w wybranych, ściśle zdefiniowanych przypadkach (określonych 
udokumnetowaną procedurą) x

nie

122
Czy u pacjentów przyjmowanych do szpitala oznacza się przeciwciała 
anty HCV
tak u wszystkich
tak w wybranych, ściśle zdefiniowanych przypadkach (określonych 
udokumnetowaną procedurą) x

nie
123 Czy w szpitalu opracowano i wprowadzono procedurę postępowania w

przypadku podejrzenia ogniska epidemicznego: 
tak
nie x

124 Liczba udokumentowanych podejrzeń ognisk epidemicznych
stwierdzonych w szpitalu w ostatnim roku kalendarzowym)
0 x
1 do 20
powyżej 20

125

Liczba noworozpoznanych przypadków zakażeń HBV, zarejestrowanych 
w ostatnim roku kalendarzowym przez Inspekcję Sanitarną, 
pozostających w związku czasowym z pobytem w Państwa szpitalu 
0
1
ponad 1 x
brak infromacji

126

Liczba noworozpoznanych przypadków zakażeń HCV, zarejestrowanych 
w ostatnim roku kalendarzowym przez Inspekcję Sanitarną, 
pozostających w związku czasowym z pobytem w Państwa szpitalu 



0
1 x
ponad 1 
brak infromacji

127 Czy zostały opracowane udokumentowane zasady izolacji pacjentów z
infekcjami wymagającymi takiego postępowania. 
 tak x
 nie

UWAGI



Ankieta oceny ryzyka - szpital (ankieta roszczeń)
NAZWA i ADRES PLACÓWKI

Szpital Specjalistyczny im. J.K.Łukowicza w Chojnicach

1

Liczba skarg zgłoszonych do Kierownictwa placówki, dotyczących
udzielania świadczeń zdrowotnych

dwa lata temu
ostatni rok 

kalendarzowy aktualny rok
zgłoszonych w danym roku 3 0 0
uznanych za zasadne (zgłoszonych w danym roku i poprzednich latach) 0 0 0
uznanych za niezasadne (zgłoszonych w danym roku i poprzednich latach) 3 0 0

będących w trakcie rozpatrywania 0 0

2
Liczba interwencji rzecznika praw pacjenta (bez względu na późniejszy
wynik): 
zgłoszonych 0 0 0

3
Liczba roszczeń przedsądowych do placówki o naprawienie szkody na
osobie
zgłoszonych 0 0 0
uznanych przez placówkę za zasadne 0 0 0
uznanych przez placówkę za niezasadne 0 0 0
będących w trakcie rozpatrywania 0 0

4 Liczba pozwów sądowych w sprawach cywilnych 
zgłoszonych 1 0

5
Liczba spraw sądowych cywilnych niezakończonych (zgłoszonych w
danym roku i poprzednich latach) 1 0

Różnica pomiędzy liczbą spraw cywilnych niezakończonych, a liczbą
spraw cywilnych zgłoszonych w danym roku 0 0

6 Liczba spraw sądowych cywilnych zakończonych ugodą 0 0 0

7
Liczba spraw sądowych cywilnych zakończonych prawomocnym
wyrokiem sądowym 0 0 0

a) przegranych 0 0 0
b) wygranych 0 0 0

8

Liczba postępowań w sprawach karnych przeciwko pracownikom
placówki w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych udzielanych w
tej placówce
niezamkniętych na etapie prokuratury 0 0
niezamkniętych na etapie sądu 0 0
zamkniętych na etapie postępowania prokuratorskiego (decyzją o umorzeniu
postępowania lub decyzją odmowy wszczęcia postępowania) 0 0 0

zakończonych prawomocnym wyrokiem uniewinniającym 0 0 0
zakończonych prawomocnym wyrokiem skazującym 0 0 0

9

Liczba postępowań w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy
zatrudnionych w placówce, dotyczących udzielania swiadczeń w tej
placówce 
niezamkniętych 0 0
zamkniętych na etapie postępowania przed rzecznikiem odpowiedzialności
zawodowej 0 0 0

zakończonych prawomocnym  uniewinniającym wyrokiem sądu lekarskiego 0 0 0

zakończonych prawomocnym skazującym wyrokiem sądu lekarskiego 0 0 0

10
Liczba postępowań w sprawach odpowiedzialności zawodowej
pielęgniarek dotyczących udzielania swiadczeń w tej placówce  
niezamkniętych 0 0
zamkniętych na etapie postępowania przed rzecznikiem odpowiedzialności
zawodowej 0 0 0

zakończonych prawomocnym  uniewinniającym wyrokiem sądu zawodowego 0 0 0

zakończonych prawomocnym skazującym wyrokiem sądu zawodowego 0 0 0

UWAGI



ODDZIAŁY ZACHOWAWCZE (poniżej proszę podać nazwę oddziału)
Dzienny Chemioterapii

Imię i Nazwisko Kierownika 
Drat Gzubicka Joanna
Stopień Naukowy

1 Liczba łóżek  na oddziale 5
2 Liczba hospitalizacji w trybie planowym  w oddziale, w ostatnim roku 

kalendarzowym
647

3 Liczba hospitalizacji w trybie ostrym w oddziale w ostatnim roku 
kalendarzowym

0

4 Średnie obłożenie łóżka na oddziale w ostatnim roku kalendarzowym 0

5 Średni czas pobytu pacjenta (bez hospitalizacji jednodniowych) w 
ostatnim roku kalendarzowym

0

6 Liczba zabiegów inwazyjnych diagnostycznych i/ lub terapeutycznych 
wykonanych  w oddziale w ostatnim roku kalendarzowym 1699

7 Proszę podać rodzaj i liczbę 5 najczęściej wykonywanych zabiegów 
inwazyjnych (zgodnie z klasyfikacją ICD 9) w ostatnim roku 
kalendarzowym

0

rodzaj: 0
rodzaj: 0
rodzaj: 0
rodzaj: 0
rodzaj: 0

8 Liczba zgonów pacjentów oddziału przyjętych w trybie planowym w 
ostatnim roku kalendarzowym

0

9 Liczba zatrudnionych lekarzy w przeliczeniu na etat rozliczeniowy 
(średnio 170 godzin): 

0

ogólną 0
prof. 0
dr hab. 0
dr n. med. 0
z II stopniem specjalizacji 0
z I stopniem specjalizacji 0
bez specjalizacji 0

10 Liczba wszystkich zatrudnionych pielęgniarek w oddziale: 2
z wykształceniem średnim 2
z wykształceniem wyższym 0

11 Liczba chorych żywionych pozajelitowo żywionych w czasie ubiegłego 
roku przez wkłucia obwodowe

0

12 Stosunek liczby sal do  sal z wydzielonym węzłem sanitarnym
>80% x
 60-80%
<60%

13 Czy w ostatnim roku kalendarzowym była koniecznośćć umieszczenia
pacjentów na łóżkach ustawionych w korytarzu
tak
nie x

14 Czy wszyscy lekarze i pielęgniarki są systematycznie (raz w roku)
szkoleni w zakresie udzielania pomocy w stanach zagrożenia życia.
Szkolenia są udokumentowane:
tak,  są prowadzone z użyciem fantomu x
tak, są prowadzone bez użycia fantomu
nie



15 Proszę podać liczbę lekarzy w oddziale (nie bierze się pod uwagę 
lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych w IP lub SOR) na dyżurze  
nocnym
1 x
2lub więcej

16

Czy lekarz dyżurujący w oddziale zachowawczym ma dodatkowe 
obowiązki dyżurowe w innym oddziale (ze względu na niepełną obsadę 
dyżurową w innym oddziale) 
tak
nie x

17 Czy dyżury w oddziale pełnią lekarze zatrudnieni na stałe w innych 
zakładach opieki zdrowotnej?
tak
nie x

18 Czy w skład zespołu terapeutycznego wchodzą na stałe rehabilitanci?

tak
nie x

19 Czy rutynowe wpisy z obserwacjami w historii choroby, dotyczące stanu
zdrowia każdego pacjenta  dokonywane są przez lekarzy
codziennie u wszystkich pacjentów (łącznie z dniami wolnymi od pracy) x
codziennie u wybranych pacjentów (łącznie z dniami wolnymi od pracy)
zazwyczaj codziennie u wszystkich pacjentów
zazwyczaj codziennie u wybranych pacjentów
 rzadziej

20 Czy personel oddziału wykonuje endoskopię przewodu pokarmowego i
posiada odpowiednie udokumentowane kwalifikacje, uprawniające do
ich samodzielnego wykonywania: 
tak
nie
nie wykonuje x

21 Czy personel oddziału wykonuje bronchoskopię i posiada odpowiednie
udokumentowane kwalifikacje, uprawniające do ich samodzielnego
wykonywania:
tak
nie
nie wykonuje x

22 Czy personel oddziału wykonuje zabiegi radiologii interwencyjnej i
posiada odpowiednie udokumentowane kwalifikacje, uprawniające do
ich samodzielnego wykonywania:
tak
nie
nie wykonuje x

23 Czy w oddziale wykonuje się zabiegi PTCA/ stentowania tętnic
wieńcowych
tak, a w szpitalu jest oddział torako lub kardiochirurgii
tak, ale w szpitalu nie ma oddziału torako lub kardiochirurgii
nie x

24 Czy lekarze oddziału na dyżurze oceniają zdjęcia rentgenowskie
po opisie radiologa x
samodzielnie, bez opisu radiologa

25 Czy personel oddziału wykonuje procedury medyczne wymagające
zastosowania znieczulenia ogólnego (w tym dożylnego bez intubacji)

tak
nie x



26 Czy personel oddziału wykonuje procedury medyczne wymagające
zastosowania sedacji
tak
nie x

27 Czy każdy pacjent po zakończeniu procedury medycznej z
zastosowaniem znieczulenia ogólnego (w tym dożylnego bez intubacji)
trafia na salę wzmożonego nadzoru (stała obecność personelu
medycznego, dostępność aparatury monitorującej czynności życiowe)

tak
nie x

28 Czy przed każdą inwazyjną procedurą medyczną jest oceniane ryzyko
związane z tą procedurą , a odpowiedni zapis jest zawarty w historii
choroby. Ocena uwzględnia m.in ryzyko infekcji,  krwawienia itp...

 
tak x
nie

29 Czy przed każdą procedurą wymagającą znieczulenia ogólnego lub
regionalnego pacjent jest badany przez anestezjologa i jest to
odnotowane w dokumentacji medycznej pacjenta: 
tak
nie x

30 Czy została opracowana karta kontrolna dla pacjenta przed zabiegiem o
podwyższonym ryzyku (w tym zabiegiem wymagającym znieczulenia),
która systematyzuje ocenę wykonania następujących czynności:
a) identyfikacja pacjenta,
b) identyfikacja procedury medycznej,
c) podpisanie przez pacjenta zgody na zabieg,
d) podpisanie przez pacjenta (prawnych opiekunów) zgody na
znieczulenie

tak x
nie

31 Czy w oddziale są używane formularze świadomej zgody dotyczące
najczęściej wykonywanych zabiegów o podwyższonym ryzyku:
endoskopowych procedur diagnostyczno-terapeutycznych, radiologii
interwencyjnej, procedur diagnostycznych z parenteralnym podaniem
kontrastu, inwazyjnych procedur diagnostycznych lub terapeutycznych
wykonywanych pod kontrolą ultrasonografii, RTG, TK

tak
nie x

32

Czy w treści zgody pacjenta na procedurę medyczną o podwyższonym 
ryzyku umieszczone są  informacje o:
a) istocie, celu i rodzaju zabiegu,
b) normalnych następstwach zabiegu,
c) alternatywnych możliwościach leczenia, ich zaletach i wadach,
d) ryzyku najczęstszych powikłań
treść zgody zawiera wszystkie elementy
treść zgody zawiera część elementów x
treść zgody zawiera jeden z elementów

33
Czy w sytuacji wyrażania zgody na procedury medyczne o
podwyższonym ryzyku pacjent:
zobowiązany jest umieścić wyłącznie swój podpis x



napisać własnoręcznie co najmniej jedno pełne zdanie (np. "zrozumiałem 
wszystko i miałem możliwość zadania pytań") + podpis

34 Czy w oddziale jest udokumentowana procedura przygotowania do 
zabiegu aseptycznego, uwzględniająca kąpiel pacjenta i sposób 
usuwania owłosienia (o ile zachodzi taka potrzeba)
tak
nie x

35 Czy w  w poprzednim roku kalendarzowym były  przypadki wykonania 
zabiegów aseptycznych na sali chorych.
tak
nie x

36 Czy w ciągu ostatnich  2 lat doszło do zatrzymania krążenia w czasie 
planowego zabiegu wykonywanego przez personel oddziału 

nie x
tak
brak mozliwości ustalenia

37 Czy w ciągu ostatnich  2 lat doszło do zgonu w czasie planowego 
zabiegu wykonywanego przez personel oddziału 
nie x
tak
brak mozliwości ustalenia

38 Czy jest możliwość wykonania i kompetentnej oceny w czasie dyżuru 
badań mikrobiologicznych (np. posiew krwi, posiew płynu mózgowo-
rdzeniowego)?
nie
tak, w czasie do 12 godzin od zaistnienia takiej potrzeby
tak w czasie do 4-6 godz. od zaistnienia takiej potrzeby x

39 Czy każda wykorzystywana w oddziale aparatura medyczna jest w
udokumentowany sposób systematycznie sprawdzana i kontrolowana
przez osoby uprawnione i posiada aktualny paszport (dokument, w
którym odnotowuje się każdą naprawę, konserwację i datę nastepnej
konserwacji)?
tak x
nie

40

Czy w ostatnim roku kalendarzowym personel oddziału odbył 
udokumentowane szkolenia z zakresu zapobiegania zakażeniom 
szpitalnym
tak, cały personel dwukrotnie x
tak, cały personel jeden raz
tak, część personelu
nie

41  Czy w oddziale funkcjonuje rejestracja zakażeń szpitalnych:
aktywna tj. prowadzona przez pielęgniarkę łącznikową/epidemiologiczną x
czynno-bierna tj. zgłasza laboratorium mikrobiologiczne
bierna, tj. lekarz prowadzący 
brak rejestracji

42
Czy kontrola Inspekcji Sanitarnej oddziału w ostatnim roku 
kalendarzowym wykazała w zakresie warunków sanitarnych:
poważne uchybienia
drobne uchybienia
nie wykazała uchybień x
nie przeprowadzono kontroli

43 Czy w oddziale przeprowadzono udokumentowane szkolenia  personelu 
kontaktującego sie z pacjentami z techniki higienicznego mycia rąk 
zgodnie z normą PN-EN 1499; 1500



tak x
tak, ponad połowa personelu
nie

44 Czy oddział jest tak zorganizowany, że istnieje rozdział pomieszczeń na 
strefy higieniczno-sanitarne, w taki sposób, że jest możliwa izolacja:
a) strefy czystości ciągłej (magazyn zasobów czystych),
b) strefy czystości zmiennej (gabinety zabiegowe, sale operacyjne),
c) strefy ciągłego skażenia (brudownik, składy brudne, post-morte itp. 

tak x
nie

45
Czy w sali chorych istnieje dostępność preparatów dezynfekcyjnych do
rąk :
tak, we wszystkich salach x
tak, w części sal
nie

46 Czy rękawice ochronne stosowane są w/g zasady jedno założenie – 1 
pacjent; jedno założenie – 1 skażenie
tak x
nie

47
Czy oddział dla potrzeb sterylizacji sprzętu korzystał w ostatnim roku 
kalendarzowym ze sterylizatorów na suche gorące powietrze
tak
nie x

48 Czy w ostatnim roku kalendarzowym wykorzystywano w oddziale sprzęt 
jednorazowego użycia po resteryliacji?
tak
nie x

49 Czy personel medyczny prowadzi dezynfekcję:  słuchawek lekarskich i 
mankietów do RR, termometrów lekarskich, głowic USG, osprzętu EKG i 
EEG itp.
tak x
nie

50 Czy sprzęt mający kontakt inwazyjny ze śluzówkami i spojówkami, 
sprzęt który przerywa ciągłość skóry i tkanek, ma kontakt z jałowymi 
jamami ciała, jest poddany procesowi sterylizacji.

tak x
nie

51 Czy obwodowe wkłucia dożylne są wymieniane
po wystąpieniu objawów infekcji
standardowo po 72 godzinach
standardowo po 72 godzinach i jest prowadzona karta obserwacji wkłucia x

52 Liczba zarejestrowanych zdarzeń niepożądanych związanych ze
stosowaniem leków w ostatnim roku kalendarzowym
0 x
1 do 5
powyżej 5

53
Czy badanie nosicielstwa MRSA przed hospitalizacją w trybie planowym 
wykonuje się u pacjentów:
wszystkich
wybranych, ściśle zdefiniowanych przypadkach (określonych 
udokumnetowaną procedurą)
nie wykonuje się



54 Czy w oddziale funkcjonuje system oceny ryzyka, zapobiegania
powstawaniu i leczenia odleżyn :
tak
nie x

55
Liczba materacy o stopniowanym ucisku użytkowancyh przez oddział w 
ostatnim roku kalendarzowym
0 x
1- 3 materace
powyżej 3

UWAGI



ODDZIAŁY ZACHOWAWCZE (poniżej proszę podać nazwę oddziału)
Kardiologiczny

Imię i Nazwisko Kierownika 
Mariusz Zieliński
Stopień Naukowy

1 Liczba łóżek  na oddziale 23
2 Liczba hospitalizacji w trybie planowym  w oddziale, w ostatnim roku 

kalendarzowym
250

3 Liczba hospitalizacji w trybie ostrym w oddziale w ostatnim roku 
kalendarzowym

1012

4 Średnie obłożenie łóżka na oddziale w ostatnim roku kalendarzowym 75%

5 Średni czas pobytu pacjenta (bez hospitalizacji jednodniowych) w 
ostatnim roku kalendarzowym

6

6 Liczba zabiegów inwazyjnych diagnostycznych i/ lub terapeutycznych 
wykonanych  w oddziale w ostatnim roku kalendarzowym 5

7 Proszę podać rodzaj i liczbę 5 najczęściej wykonywanych zabiegów 
inwazyjnych (zgodnie z klasyfikacją ICD 9) w ostatnim roku 
kalendarzowym

139

rodzaj: wszczepianie stymulatora 139
rodzaj: 0
rodzaj: 0
rodzaj: 0
rodzaj: 0

8 Liczba zgonów pacjentów oddziału przyjętych w trybie planowym w 
ostatnim roku kalendarzowym

26

9 Liczba zatrudnionych lekarzy w przeliczeniu na etat rozliczeniowy 
(średnio 170 godzin): 

5

ogólną 0
prof. 0
dr hab.
dr n. med. 0
z II stopniem specjalizacji 3
z I stopniem specjalizacji 0
bez specjalizacji 2

10 Liczba wszystkich zatrudnionych pielęgniarek w oddziale: 16
z wykształceniem średnim 14
z wykształceniem wyższym 2

11 Liczba chorych żywionych pozajelitowo żywionych w czasie ubiegłego 
roku przez wkłucia obwodowe

0

12 Stosunek liczby sal do  sal z wydzielonym węzłem sanitarnym
>80% x
 60-80%
<60%

13 Czy w ostatnim roku kalendarzowym była koniecznośćć umieszczenia
pacjentów na łóżkach ustawionych w korytarzu
tak
nie x

14 Czy wszyscy lekarze i pielęgniarki są systematycznie (raz w roku)
szkoleni w zakresie udzielania pomocy w stanach zagrożenia życia.
Szkolenia są udokumentowane:
tak,  są prowadzone z użyciem fantomu x
tak, są prowadzone bez użycia fantomu
nie



15 Proszę podać liczbę lekarzy w oddziale (nie bierze się pod uwagę 
lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych w IP lub SOR) na dyżurze  
nocnym
1 x
2lub więcej

16

Czy lekarz dyżurujący w oddziale zachowawczym ma dodatkowe 
obowiązki dyżurowe w innym oddziale (ze względu na niepełną obsadę 
dyżurową w innym oddziale) 
tak x
nie

17 Czy dyżury w oddziale pełnią lekarze zatrudnieni na stałe w innych 
zakładach opieki zdrowotnej?
tak x
nie

18 Czy w skład zespołu terapeutycznego wchodzą na stałe rehabilitanci?

tak
nie x

19 Czy rutynowe wpisy z obserwacjami w historii choroby, dotyczące stanu
zdrowia każdego pacjenta  dokonywane są przez lekarzy
codziennie u wszystkich pacjentów (łącznie z dniami wolnymi od pracy) x
codziennie u wybranych pacjentów (łącznie z dniami wolnymi od pracy)
zazwyczaj codziennie u wszystkich pacjentów
zazwyczaj codziennie u wybranych pacjentów
 rzadziej

20 Czy personel oddziału wykonuje endoskopię przewodu pokarmowego i
posiada odpowiednie udokumentowane kwalifikacje, uprawniające do
ich samodzielnego wykonywania: 
tak
nie
nie wykonuje x

21 Czy personel oddziału wykonuje bronchoskopię i posiada odpowiednie
udokumentowane kwalifikacje, uprawniające do ich samodzielnego
wykonywania:
tak
nie
nie wykonuje x

22 Czy personel oddziału wykonuje zabiegi radiologii interwencyjnej i
posiada odpowiednie udokumentowane kwalifikacje, uprawniające do
ich samodzielnego wykonywania:
tak
nie
nie wykonuje x

23 Czy w oddziale wykonuje się zabiegi PTCA/ stentowania tętnic
wieńcowych
tak, a w szpitalu jest oddział torako lub kardiochirurgii
tak, ale w szpitalu nie ma oddziału torako lub kardiochirurgii
nie x

24 Czy lekarze oddziału na dyżurze oceniają zdjęcia rentgenowskie
po opisie radiologa x
samodzielnie, bez opisu radiologa

25 Czy personel oddziału wykonuje procedury medyczne wymagające
zastosowania znieczulenia ogólnego (w tym dożylnego bez intubacji)

tak
nie x



26 Czy personel oddziału wykonuje procedury medyczne wymagające
zastosowania sedacji
tak x
nie

27 Czy każdy pacjent po zakończeniu procedury medycznej z
zastosowaniem znieczulenia ogólnego (w tym dożylnego bez intubacji)
trafia na salę wzmożonego nadzoru (stała obecność personelu
medycznego, dostępność aparatury monitorującej czynności życiowe)

tak x
nie

28 Czy przed każdą inwazyjną procedurą medyczną jest oceniane ryzyko
związane z tą procedurą , a odpowiedni zapis jest zawarty w historii
choroby. Ocena uwzględnia m.in ryzyko infekcji,  krwawienia itp...

 
tak x
nie

29 Czy przed każdą procedurą wymagającą znieczulenia ogólnego lub
regionalnego pacjent jest badany przez anestezjologa i jest to
odnotowane w dokumentacji medycznej pacjenta: 
tak x
nie

30 Czy została opracowana karta kontrolna dla pacjenta przed zabiegiem o
podwyższonym ryzyku (w tym zabiegiem wymagającym znieczulenia),
która systematyzuje ocenę wykonania następujących czynności:
a) identyfikacja pacjenta,
b) identyfikacja procedury medycznej,
c) podpisanie przez pacjenta zgody na zabieg,
d) podpisanie przez pacjenta (prawnych opiekunów) zgody na
znieczulenie

tak x
nie

31 Czy w oddziale są używane formularze świadomej zgody dotyczące
najczęściej wykonywanych zabiegów o podwyższonym ryzyku:
endoskopowych procedur diagnostyczno-terapeutycznych, radiologii
interwencyjnej, procedur diagnostycznych z parenteralnym podaniem
kontrastu, inwazyjnych procedur diagnostycznych lub terapeutycznych
wykonywanych pod kontrolą ultrasonografii, RTG, TK

tak x
nie

32

Czy w treści zgody pacjenta na procedurę medyczną o podwyższonym 
ryzyku umieszczone są  informacje o:
a) istocie, celu i rodzaju zabiegu,
b) normalnych następstwach zabiegu,
c) alternatywnych możliwościach leczenia, ich zaletach i wadach,
d) ryzyku najczęstszych powikłań
treść zgody zawiera wszystkie elementy x
treść zgody zawiera część elementów
treść zgody zawiera jeden z elementów

33
Czy w sytuacji wyrażania zgody na procedury medyczne o
podwyższonym ryzyku pacjent:
zobowiązany jest umieścić wyłącznie swój podpis x



napisać własnoręcznie co najmniej jedno pełne zdanie (np. "zrozumiałem 
wszystko i miałem możliwość zadania pytań") + podpis

34 Czy w oddziale jest udokumentowana procedura przygotowania do 
zabiegu aseptycznego, uwzględniająca kąpiel pacjenta i sposób 
usuwania owłosienia (o ile zachodzi taka potrzeba)
tak x
nie

35 Czy w  w poprzednim roku kalendarzowym były  przypadki wykonania 
zabiegów aseptycznych na sali chorych.
tak
nie x

36 Czy w ciągu ostatnich  2 lat doszło do zatrzymania krążenia w czasie 
planowego zabiegu wykonywanego przez personel oddziału 

nie x
tak
brak mozliwości ustalenia

37 Czy w ciągu ostatnich  2 lat doszło do zgonu w czasie planowego 
zabiegu wykonywanego przez personel oddziału 
nie x
tak
brak mozliwości ustalenia

38 Czy jest możliwość wykonania i kompetentnej oceny w czasie dyżuru 
badań mikrobiologicznych (np. posiew krwi, posiew płynu mózgowo-
rdzeniowego)?
nie
tak, w czasie do 12 godzin od zaistnienia takiej potrzeby
tak w czasie do 4-6 godz. od zaistnienia takiej potrzeby x

39 Czy każda wykorzystywana w oddziale aparatura medyczna jest w
udokumentowany sposób systematycznie sprawdzana i kontrolowana
przez osoby uprawnione i posiada aktualny paszport (dokument, w
którym odnotowuje się każdą naprawę, konserwację i datę nastepnej
konserwacji)?
tak x
nie

40

Czy w ostatnim roku kalendarzowym personel oddziału odbył 
udokumentowane szkolenia z zakresu zapobiegania zakażeniom 
szpitalnym
tak, cały personel dwukrotnie x
tak, cały personel jeden raz
tak, część personelu
nie

41  Czy w oddziale funkcjonuje rejestracja zakażeń szpitalnych:
aktywna tj. prowadzona przez pielęgniarkę łącznikową/epidemiologiczną x
czynno-bierna tj. zgłasza laboratorium mikrobiologiczne
bierna, tj. lekarz prowadzący 
brak rejestracji

42
Czy kontrola Inspekcji Sanitarnej oddziału w ostatnim roku 
kalendarzowym wykazała w zakresie warunków sanitarnych:
poważne uchybienia
drobne uchybienia
nie wykazała uchybień x
nie przeprowadzono kontroli

43 Czy w oddziale przeprowadzono udokumentowane szkolenia  personelu 
kontaktującego sie z pacjentami z techniki higienicznego mycia rąk 
zgodnie z normą PN-EN 1499; 1500



tak x
tak, ponad połowa personelu
nie

44 Czy oddział jest tak zorganizowany, że istnieje rozdział pomieszczeń na 
strefy higieniczno-sanitarne, w taki sposób, że jest możliwa izolacja:
a) strefy czystości ciągłej (magazyn zasobów czystych),
b) strefy czystości zmiennej (gabinety zabiegowe, sale operacyjne),
c) strefy ciągłego skażenia (brudownik, składy brudne, post-morte itp. 

tak x
nie

45
Czy w sali chorych istnieje dostępność preparatów dezynfekcyjnych do
rąk :
tak, we wszystkich salach
tak, w części sal x
nie

46 Czy rękawice ochronne stosowane są w/g zasady jedno założenie – 1 
pacjent; jedno założenie – 1 skażenie
tak x
nie

47
Czy oddział dla potrzeb sterylizacji sprzętu korzystał w ostatnim roku 
kalendarzowym ze sterylizatorów na suche gorące powietrze
tak
nie x

48 Czy w ostatnim roku kalendarzowym wykorzystywano w oddziale sprzęt 
jednorazowego użycia po resteryliacji?
tak
nie x

49 Czy personel medyczny prowadzi dezynfekcję:  słuchawek lekarskich i 
mankietów do RR, termometrów lekarskich, głowic USG, osprzętu EKG i 
EEG itp.
tak x
nie

50 Czy sprzęt mający kontakt inwazyjny ze śluzówkami i spojówkami, 
sprzęt który przerywa ciągłość skóry i tkanek, ma kontakt z jałowymi 
jamami ciała, jest poddany procesowi sterylizacji.

tak x
nie

51 Czy obwodowe wkłucia dożylne są wymieniane
po wystąpieniu objawów infekcji
standardowo po 72 godzinach x
standardowo po 72 godzinach i jest prowadzona karta obserwacji wkłucia

52 Liczba zarejestrowanych zdarzeń niepożądanych związanych ze
stosowaniem leków w ostatnim roku kalendarzowym
0 x
1 do 5
powyżej 5

53
Czy badanie nosicielstwa MRSA przed hospitalizacją w trybie planowym 
wykonuje się u pacjentów:
wszystkich
wybranych, ściśle zdefiniowanych przypadkach (określonych 
udokumnetowaną procedurą)
nie wykonuje się x



54 Czy w oddziale funkcjonuje system oceny ryzyka, zapobiegania
powstawaniu i leczenia odleżyn :
tak x
nie

55
Liczba materacy o stopniowanym ucisku użytkowancyh przez oddział w 
ostatnim roku kalendarzowym
0
1- 3 materace x
powyżej 3

UWAGI



ODDZIAŁY ZACHOWAWCZE (poniżej proszę podać nazwę oddziału)
Neonatologiczny

Imię i Nazwisko Kierownika 
Andrzej Groszewski
Stopień Naukowy

1 Liczba łóżek  na oddziale 27
2 Liczba hospitalizacji w trybie planowym  w oddziale, w ostatnim roku 

kalendarzowym
1327

3 Liczba hospitalizacji w trybie ostrym w oddziale w ostatnim roku 
kalendarzowym

0

4 Średnie obłożenie łóżka na oddziale w ostatnim roku kalendarzowym 48%

5 Średni czas pobytu pacjenta (bez hospitalizacji jednodniowych) w 
ostatnim roku kalendarzowym

3

6 Liczba zabiegów inwazyjnych diagnostycznych i/ lub terapeutycznych 
wykonanych  w oddziale w ostatnim roku kalendarzowym 0

7 Proszę podać rodzaj i liczbę 5 najczęściej wykonywanych zabiegów 
inwazyjnych (zgodnie z klasyfikacją ICD 9) w ostatnim roku 
kalendarzowym

0

rodzaj: 0
rodzaj: 0
rodzaj: 0
rodzaj: 0
rodzaj: 0

8 Liczba zgonów pacjentów oddziału przyjętych w trybie planowym w 
ostatnim roku kalendarzowym

0

9 Liczba zatrudnionych lekarzy w przeliczeniu na etat rozliczeniowy 
(średnio 170 godzin): 

2

ogólną 0
prof. 0
dr hab. 0
dr n. med. 0
z II stopniem specjalizacji 1
z I stopniem specjalizacji 0
bez specjalizacji 1

10 Liczba wszystkich zatrudnionych pielęgniarek w oddziale: 13
z wykształceniem średnim 13
z wykształceniem wyższym 0

11 Liczba chorych żywionych pozajelitowo żywionych w czasie ubiegłego 
roku przez wkłucia obwodowe

0

12 Stosunek liczby sal do  sal z wydzielonym węzłem sanitarnym
>80% x
 60-80%
<60%

13 Czy w ostatnim roku kalendarzowym była koniecznośćć umieszczenia
pacjentów na łóżkach ustawionych w korytarzu
tak
nie x

14 Czy wszyscy lekarze i pielęgniarki są systematycznie (raz w roku)
szkoleni w zakresie udzielania pomocy w stanach zagrożenia życia.
Szkolenia są udokumentowane:
tak,  są prowadzone z użyciem fantomu x
tak, są prowadzone bez użycia fantomu
nie



15 Proszę podać liczbę lekarzy w oddziale (nie bierze się pod uwagę 
lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych w IP lub SOR) na dyżurze  
nocnym
1 x
2lub więcej

16

Czy lekarz dyżurujący w oddziale zachowawczym ma dodatkowe 
obowiązki dyżurowe w innym oddziale (ze względu na niepełną obsadę 
dyżurową w innym oddziale) 
tak
nie x

17 Czy dyżury w oddziale pełnią lekarze zatrudnieni na stałe w innych 
zakładach opieki zdrowotnej?
tak x
nie

18 Czy w skład zespołu terapeutycznego wchodzą na stałe rehabilitanci?

tak
nie x

19 Czy rutynowe wpisy z obserwacjami w historii choroby, dotyczące stanu
zdrowia każdego pacjenta  dokonywane są przez lekarzy
codziennie u wszystkich pacjentów (łącznie z dniami wolnymi od pracy) x
codziennie u wybranych pacjentów (łącznie z dniami wolnymi od pracy)
zazwyczaj codziennie u wszystkich pacjentów
zazwyczaj codziennie u wybranych pacjentów
 rzadziej

20 Czy personel oddziału wykonuje endoskopię przewodu pokarmowego i
posiada odpowiednie udokumentowane kwalifikacje, uprawniające do
ich samodzielnego wykonywania: 
tak
nie
nie wykonuje x

21 Czy personel oddziału wykonuje bronchoskopię i posiada odpowiednie
udokumentowane kwalifikacje, uprawniające do ich samodzielnego
wykonywania:
tak
nie
nie wykonuje x

22 Czy personel oddziału wykonuje zabiegi radiologii interwencyjnej i
posiada odpowiednie udokumentowane kwalifikacje, uprawniające do
ich samodzielnego wykonywania:
tak
nie
nie wykonuje x

23 Czy w oddziale wykonuje się zabiegi PTCA/ stentowania tętnic
wieńcowych
tak, a w szpitalu jest oddział torako lub kardiochirurgii
tak, ale w szpitalu nie ma oddziału torako lub kardiochirurgii
nie x

24 Czy lekarze oddziału na dyżurze oceniają zdjęcia rentgenowskie
po opisie radiologa x
samodzielnie, bez opisu radiologa

25 Czy personel oddziału wykonuje procedury medyczne wymagające
zastosowania znieczulenia ogólnego (w tym dożylnego bez intubacji)

tak
nie x



26 Czy personel oddziału wykonuje procedury medyczne wymagające
zastosowania sedacji
tak
nie x

27 Czy każdy pacjent po zakończeniu procedury medycznej z
zastosowaniem znieczulenia ogólnego (w tym dożylnego bez intubacji)
trafia na salę wzmożonego nadzoru (stała obecność personelu
medycznego, dostępność aparatury monitorującej czynności życiowe)

tak
nie x

28 Czy przed każdą inwazyjną procedurą medyczną jest oceniane ryzyko
związane z tą procedurą , a odpowiedni zapis jest zawarty w historii
choroby. Ocena uwzględnia m.in ryzyko infekcji,  krwawienia itp...

 
tak
nie x

29 Czy przed każdą procedurą wymagającą znieczulenia ogólnego lub
regionalnego pacjent jest badany przez anestezjologa i jest to
odnotowane w dokumentacji medycznej pacjenta: 
tak
nie x

30 Czy została opracowana karta kontrolna dla pacjenta przed zabiegiem o
podwyższonym ryzyku (w tym zabiegiem wymagającym znieczulenia),
która systematyzuje ocenę wykonania następujących czynności:
a) identyfikacja pacjenta,
b) identyfikacja procedury medycznej,
c) podpisanie przez pacjenta zgody na zabieg,
d) podpisanie przez pacjenta (prawnych opiekunów) zgody na
znieczulenie

tak
nie x

31 Czy w oddziale są używane formularze świadomej zgody dotyczące
najczęściej wykonywanych zabiegów o podwyższonym ryzyku:
endoskopowych procedur diagnostyczno-terapeutycznych, radiologii
interwencyjnej, procedur diagnostycznych z parenteralnym podaniem
kontrastu, inwazyjnych procedur diagnostycznych lub terapeutycznych
wykonywanych pod kontrolą ultrasonografii, RTG, TK

tak x
nie

32

Czy w treści zgody pacjenta na procedurę medyczną o podwyższonym 
ryzyku umieszczone są  informacje o:
a) istocie, celu i rodzaju zabiegu,
b) normalnych następstwach zabiegu,
c) alternatywnych możliwościach leczenia, ich zaletach i wadach,
d) ryzyku najczęstszych powikłań
treść zgody zawiera wszystkie elementy
treść zgody zawiera część elementów
treść zgody zawiera jeden z elementów x

33
Czy w sytuacji wyrażania zgody na procedury medyczne o
podwyższonym ryzyku pacjent:
zobowiązany jest umieścić wyłącznie swój podpis x



napisać własnoręcznie co najmniej jedno pełne zdanie (np. "zrozumiałem 
wszystko i miałem możliwość zadania pytań") + podpis

34 Czy w oddziale jest udokumentowana procedura przygotowania do 
zabiegu aseptycznego, uwzględniająca kąpiel pacjenta i sposób 
usuwania owłosienia (o ile zachodzi taka potrzeba)
tak
nie

35 Czy w  w poprzednim roku kalendarzowym były  przypadki wykonania 
zabiegów aseptycznych na sali chorych.
tak
nie x

36 Czy w ciągu ostatnich  2 lat doszło do zatrzymania krążenia w czasie 
planowego zabiegu wykonywanego przez personel oddziału 

nie x
tak
brak mozliwości ustalenia

37 Czy w ciągu ostatnich  2 lat doszło do zgonu w czasie planowego 
zabiegu wykonywanego przez personel oddziału 
nie x
tak
brak mozliwości ustalenia

38 Czy jest możliwość wykonania i kompetentnej oceny w czasie dyżuru 
badań mikrobiologicznych (np. posiew krwi, posiew płynu mózgowo-
rdzeniowego)?
nie
tak, w czasie do 12 godzin od zaistnienia takiej potrzeby
tak w czasie do 4-6 godz. od zaistnienia takiej potrzeby x

39 Czy każda wykorzystywana w oddziale aparatura medyczna jest w
udokumentowany sposób systematycznie sprawdzana i kontrolowana
przez osoby uprawnione i posiada aktualny paszport (dokument, w
którym odnotowuje się każdą naprawę, konserwację i datę nastepnej
konserwacji)?
tak x
nie

40

Czy w ostatnim roku kalendarzowym personel oddziału odbył 
udokumentowane szkolenia z zakresu zapobiegania zakażeniom 
szpitalnym
tak, cały personel dwukrotnie x
tak, cały personel jeden raz
tak, część personelu
nie

41  Czy w oddziale funkcjonuje rejestracja zakażeń szpitalnych:
aktywna tj. prowadzona przez pielęgniarkę łącznikową/epidemiologiczną x
czynno-bierna tj. zgłasza laboratorium mikrobiologiczne
bierna, tj. lekarz prowadzący 
brak rejestracji

42
Czy kontrola Inspekcji Sanitarnej oddziału w ostatnim roku 
kalendarzowym wykazała w zakresie warunków sanitarnych:
poważne uchybienia
drobne uchybienia
nie wykazała uchybień x
nie przeprowadzono kontroli

43 Czy w oddziale przeprowadzono udokumentowane szkolenia  personelu 
kontaktującego sie z pacjentami z techniki higienicznego mycia rąk 
zgodnie z normą PN-EN 1499; 1500



tak x
tak, ponad połowa personelu
nie

44 Czy oddział jest tak zorganizowany, że istnieje rozdział pomieszczeń na 
strefy higieniczno-sanitarne, w taki sposób, że jest możliwa izolacja:
a) strefy czystości ciągłej (magazyn zasobów czystych),
b) strefy czystości zmiennej (gabinety zabiegowe, sale operacyjne),
c) strefy ciągłego skażenia (brudownik, składy brudne, post-morte itp. 

tak x
nie

45
Czy w sali chorych istnieje dostępność preparatów dezynfekcyjnych do
rąk :
tak, we wszystkich salach x
tak, w części sal
nie

46 Czy rękawice ochronne stosowane są w/g zasady jedno założenie – 1 
pacjent; jedno założenie – 1 skażenie
tak x
nie

47
Czy oddział dla potrzeb sterylizacji sprzętu korzystał w ostatnim roku 
kalendarzowym ze sterylizatorów na suche gorące powietrze
tak
nie x

48 Czy w ostatnim roku kalendarzowym wykorzystywano w oddziale sprzęt 
jednorazowego użycia po resteryliacji?
tak
nie x

49 Czy personel medyczny prowadzi dezynfekcję:  słuchawek lekarskich i 
mankietów do RR, termometrów lekarskich, głowic USG, osprzętu EKG i 
EEG itp.
tak x
nie

50 Czy sprzęt mający kontakt inwazyjny ze śluzówkami i spojówkami, 
sprzęt który przerywa ciągłość skóry i tkanek, ma kontakt z jałowymi 
jamami ciała, jest poddany procesowi sterylizacji.

tak x
nie

51 Czy obwodowe wkłucia dożylne są wymieniane
po wystąpieniu objawów infekcji
standardowo po 72 godzinach
standardowo po 72 godzinach i jest prowadzona karta obserwacji wkłucia x

52 Liczba zarejestrowanych zdarzeń niepożądanych związanych ze
stosowaniem leków w ostatnim roku kalendarzowym
0 x
1 do 5
powyżej 5

53
Czy badanie nosicielstwa MRSA przed hospitalizacją w trybie planowym 
wykonuje się u pacjentów:
wszystkich
wybranych, ściśle zdefiniowanych przypadkach (określonych 
udokumnetowaną procedurą)
nie wykonuje się x



54 Czy w oddziale funkcjonuje system oceny ryzyka, zapobiegania
powstawaniu i leczenia odleżyn :
tak
nie x

55
Liczba materacy o stopniowanym ucisku użytkowancyh przez oddział w 
ostatnim roku kalendarzowym
0 x
1- 3 materace
powyżej 3

UWAGI



ODDZIAŁY ZACHOWAWCZE (poniżej proszę podać nazwę oddziału)
Neurologiczny

Imię i Nazwisko Kierownika 
Marek Korbal
Stopień Naukowy

1 Liczba łóżek  na oddziale 30
2 Liczba hospitalizacji w trybie planowym  w oddziale, w ostatnim roku 

kalendarzowym
182

3 Liczba hospitalizacji w trybie ostrym w oddziale w ostatnim roku 
kalendarzowym

622

4 Średnie obłożenie łóżka na oddziale w ostatnim roku kalendarzowym 58%

5 Średni czas pobytu pacjenta (bez hospitalizacji jednodniowych) w 
ostatnim roku kalendarzowym

7

6 Liczba zabiegów inwazyjnych diagnostycznych i/ lub terapeutycznych 
wykonanych  w oddziale w ostatnim roku kalendarzowym 0

7 Proszę podać rodzaj i liczbę 5 najczęściej wykonywanych zabiegów 
inwazyjnych (zgodnie z klasyfikacją ICD 9) w ostatnim roku 
kalendarzowym

0

rodzaj: 0
rodzaj: 0
rodzaj: 0
rodzaj: 0
rodzaj: 0

8 Liczba zgonów pacjentów oddziału przyjętych w trybie planowym w 
ostatnim roku kalendarzowym

59

9 Liczba zatrudnionych lekarzy w przeliczeniu na etat rozliczeniowy 
(średnio 170 godzin): 

5

ogólną 0
prof. 0
dr hab. 0
dr n. med. 0
z II stopniem specjalizacji 4
z I stopniem specjalizacji 0
bez specjalizacji 1

10 Liczba wszystkich zatrudnionych pielęgniarek w oddziale: 20
z wykształceniem średnim 17
z wykształceniem wyższym 3

11 Liczba chorych żywionych pozajelitowo żywionych w czasie ubiegłego 
roku przez wkłucia obwodowe

0

12 Stosunek liczby sal do  sal z wydzielonym węzłem sanitarnym
>80% x
 60-80%
<60%

13 Czy w ostatnim roku kalendarzowym była koniecznośćć umieszczenia
pacjentów na łóżkach ustawionych w korytarzu
tak
nie x

14 Czy wszyscy lekarze i pielęgniarki są systematycznie (raz w roku)
szkoleni w zakresie udzielania pomocy w stanach zagrożenia życia.
Szkolenia są udokumentowane:
tak,  są prowadzone z użyciem fantomu x
tak, są prowadzone bez użycia fantomu
nie



15 Proszę podać liczbę lekarzy w oddziale (nie bierze się pod uwagę 
lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych w IP lub SOR) na dyżurze  
nocnym
1 x
2lub więcej

16

Czy lekarz dyżurujący w oddziale zachowawczym ma dodatkowe 
obowiązki dyżurowe w innym oddziale (ze względu na niepełną obsadę 
dyżurową w innym oddziale) 
tak
nie x

17 Czy dyżury w oddziale pełnią lekarze zatrudnieni na stałe w innych 
zakładach opieki zdrowotnej?
tak x
nie

18 Czy w skład zespołu terapeutycznego wchodzą na stałe rehabilitanci?

tak x
nie

19 Czy rutynowe wpisy z obserwacjami w historii choroby, dotyczące stanu
zdrowia każdego pacjenta  dokonywane są przez lekarzy
codziennie u wszystkich pacjentów (łącznie z dniami wolnymi od pracy) x
codziennie u wybranych pacjentów (łącznie z dniami wolnymi od pracy)
zazwyczaj codziennie u wszystkich pacjentów
zazwyczaj codziennie u wybranych pacjentów
 rzadziej

20 Czy personel oddziału wykonuje endoskopię przewodu pokarmowego i
posiada odpowiednie udokumentowane kwalifikacje, uprawniające do
ich samodzielnego wykonywania: 
tak
nie
nie wykonuje x

21 Czy personel oddziału wykonuje bronchoskopię i posiada odpowiednie
udokumentowane kwalifikacje, uprawniające do ich samodzielnego
wykonywania:
tak x
nie
nie wykonuje

22 Czy personel oddziału wykonuje zabiegi radiologii interwencyjnej i
posiada odpowiednie udokumentowane kwalifikacje, uprawniające do
ich samodzielnego wykonywania:
tak
nie
nie wykonuje x

23 Czy w oddziale wykonuje się zabiegi PTCA/ stentowania tętnic
wieńcowych
tak, a w szpitalu jest oddział torako lub kardiochirurgii
tak, ale w szpitalu nie ma oddziału torako lub kardiochirurgii
nie x

24 Czy lekarze oddziału na dyżurze oceniają zdjęcia rentgenowskie
po opisie radiologa x
samodzielnie, bez opisu radiologa

25 Czy personel oddziału wykonuje procedury medyczne wymagające
zastosowania znieczulenia ogólnego (w tym dożylnego bez intubacji)

tak
nie x



26 Czy personel oddziału wykonuje procedury medyczne wymagające
zastosowania sedacji
tak x
nie

27 Czy każdy pacjent po zakończeniu procedury medycznej z
zastosowaniem znieczulenia ogólnego (w tym dożylnego bez intubacji)
trafia na salę wzmożonego nadzoru (stała obecność personelu
medycznego, dostępność aparatury monitorującej czynności życiowe)

tak x
nie

28 Czy przed każdą inwazyjną procedurą medyczną jest oceniane ryzyko
związane z tą procedurą , a odpowiedni zapis jest zawarty w historii
choroby. Ocena uwzględnia m.in ryzyko infekcji,  krwawienia itp...

 
tak x
nie

29 Czy przed każdą procedurą wymagającą znieczulenia ogólnego lub
regionalnego pacjent jest badany przez anestezjologa i jest to
odnotowane w dokumentacji medycznej pacjenta: 
tak x
nie

30 Czy została opracowana karta kontrolna dla pacjenta przed zabiegiem o
podwyższonym ryzyku (w tym zabiegiem wymagającym znieczulenia),
która systematyzuje ocenę wykonania następujących czynności:
a) identyfikacja pacjenta,
b) identyfikacja procedury medycznej,
c) podpisanie przez pacjenta zgody na zabieg,
d) podpisanie przez pacjenta (prawnych opiekunów) zgody na
znieczulenie

tak x
nie

31 Czy w oddziale są używane formularze świadomej zgody dotyczące
najczęściej wykonywanych zabiegów o podwyższonym ryzyku:
endoskopowych procedur diagnostyczno-terapeutycznych, radiologii
interwencyjnej, procedur diagnostycznych z parenteralnym podaniem
kontrastu, inwazyjnych procedur diagnostycznych lub terapeutycznych
wykonywanych pod kontrolą ultrasonografii, RTG, TK

tak x
nie

32

Czy w treści zgody pacjenta na procedurę medyczną o podwyższonym 
ryzyku umieszczone są  informacje o:
a) istocie, celu i rodzaju zabiegu,
b) normalnych następstwach zabiegu,
c) alternatywnych możliwościach leczenia, ich zaletach i wadach,
d) ryzyku najczęstszych powikłań
treść zgody zawiera wszystkie elementy x
treść zgody zawiera część elementów
treść zgody zawiera jeden z elementów

33
Czy w sytuacji wyrażania zgody na procedury medyczne o
podwyższonym ryzyku pacjent:
zobowiązany jest umieścić wyłącznie swój podpis x



napisać własnoręcznie co najmniej jedno pełne zdanie (np. "zrozumiałem 
wszystko i miałem możliwość zadania pytań") + podpis

34 Czy w oddziale jest udokumentowana procedura przygotowania do 
zabiegu aseptycznego, uwzględniająca kąpiel pacjenta i sposób 
usuwania owłosienia (o ile zachodzi taka potrzeba)
tak x
nie

35 Czy w  w poprzednim roku kalendarzowym były  przypadki wykonania 
zabiegów aseptycznych na sali chorych.
tak
nie x

36 Czy w ciągu ostatnich  2 lat doszło do zatrzymania krążenia w czasie 
planowego zabiegu wykonywanego przez personel oddziału 

nie x
tak
brak mozliwości ustalenia

37 Czy w ciągu ostatnich  2 lat doszło do zgonu w czasie planowego 
zabiegu wykonywanego przez personel oddziału 
nie x
tak
brak mozliwości ustalenia

38 Czy jest możliwość wykonania i kompetentnej oceny w czasie dyżuru 
badań mikrobiologicznych (np. posiew krwi, posiew płynu mózgowo-
rdzeniowego)?
nie
tak, w czasie do 12 godzin od zaistnienia takiej potrzeby
tak w czasie do 4-6 godz. od zaistnienia takiej potrzeby x

39 Czy każda wykorzystywana w oddziale aparatura medyczna jest w
udokumentowany sposób systematycznie sprawdzana i kontrolowana
przez osoby uprawnione i posiada aktualny paszport (dokument, w
którym odnotowuje się każdą naprawę, konserwację i datę nastepnej
konserwacji)?
tak x
nie

40

Czy w ostatnim roku kalendarzowym personel oddziału odbył 
udokumentowane szkolenia z zakresu zapobiegania zakażeniom 
szpitalnym
tak, cały personel dwukrotnie x
tak, cały personel jeden raz
tak, część personelu
nie

41  Czy w oddziale funkcjonuje rejestracja zakażeń szpitalnych:
aktywna tj. prowadzona przez pielęgniarkę łącznikową/epidemiologiczną x
czynno-bierna tj. zgłasza laboratorium mikrobiologiczne
bierna, tj. lekarz prowadzący 
brak rejestracji

42
Czy kontrola Inspekcji Sanitarnej oddziału w ostatnim roku 
kalendarzowym wykazała w zakresie warunków sanitarnych:
poważne uchybienia
drobne uchybienia x
nie wykazała uchybień
nie przeprowadzono kontroli

43 Czy w oddziale przeprowadzono udokumentowane szkolenia  personelu 
kontaktującego sie z pacjentami z techniki higienicznego mycia rąk 
zgodnie z normą PN-EN 1499; 1500



tak x
tak, ponad połowa personelu
nie

44 Czy oddział jest tak zorganizowany, że istnieje rozdział pomieszczeń na 
strefy higieniczno-sanitarne, w taki sposób, że jest możliwa izolacja:
a) strefy czystości ciągłej (magazyn zasobów czystych),
b) strefy czystości zmiennej (gabinety zabiegowe, sale operacyjne),
c) strefy ciągłego skażenia (brudownik, składy brudne, post-morte itp. 

tak x
nie

45
Czy w sali chorych istnieje dostępność preparatów dezynfekcyjnych do
rąk :
tak, we wszystkich salach x
tak, w części sal
nie

46 Czy rękawice ochronne stosowane są w/g zasady jedno założenie – 1 
pacjent; jedno założenie – 1 skażenie
tak x
nie

47
Czy oddział dla potrzeb sterylizacji sprzętu korzystał w ostatnim roku 
kalendarzowym ze sterylizatorów na suche gorące powietrze
tak
nie x

48 Czy w ostatnim roku kalendarzowym wykorzystywano w oddziale sprzęt 
jednorazowego użycia po resteryliacji?
tak
nie x

49 Czy personel medyczny prowadzi dezynfekcję:  słuchawek lekarskich i 
mankietów do RR, termometrów lekarskich, głowic USG, osprzętu EKG i 
EEG itp.
tak x
nie

50 Czy sprzęt mający kontakt inwazyjny ze śluzówkami i spojówkami, 
sprzęt który przerywa ciągłość skóry i tkanek, ma kontakt z jałowymi 
jamami ciała, jest poddany procesowi sterylizacji.

tak x
nie

51 Czy obwodowe wkłucia dożylne są wymieniane
po wystąpieniu objawów infekcji
standardowo po 72 godzinach
standardowo po 72 godzinach i jest prowadzona karta obserwacji wkłucia x

52 Liczba zarejestrowanych zdarzeń niepożądanych związanych ze
stosowaniem leków w ostatnim roku kalendarzowym
0 x
1 do 5
powyżej 5

53
Czy badanie nosicielstwa MRSA przed hospitalizacją w trybie planowym 
wykonuje się u pacjentów:
wszystkich
wybranych, ściśle zdefiniowanych przypadkach (określonych 
udokumnetowaną procedurą)
nie wykonuje się x



54 Czy w oddziale funkcjonuje system oceny ryzyka, zapobiegania
powstawaniu i leczenia odleżyn :
tak x
nie

55
Liczba materacy o stopniowanym ucisku użytkowancyh przez oddział w 
ostatnim roku kalendarzowym
0
1- 3 materace
powyżej 3 x

UWAGI



ODDZIAŁ ZABIEGOWY - (proszę podać nazwę poniżej)
Okulistyczny
Imię i Nazwisko Kierownika 
Maciej Gawecki
Stopień Naukowy
doktor nauk medycznych

1 Liczba łóżek  na oddziale 18
2 liczba hospitalizacji w trybie planowym  w oddziale, w ostatnim roku 

kalendarzowym
844

3 Liczba hospitalizacji w trybie ostrym w oddziale w ostatnim roku 
kalendarzowym

147

4 Średni czas pobytu pacjenta (bez hospitalizacji jednodniowych) w 
ostatnim roku kalendarzowym

4

5 Liczba operacji wykonanych w trybie planowym w ostatnim roku 
kalendarzowym

110

6 Liczba operacji wykonanych w ramach ostrego dyżuru w ostatnim roku 
kalendarzowym

5

7 Liczba wszystkich zgonów w ostatnim roku kalendarzowym 0
8 Liczba zgonów pacjentów oddziału przyjętych w trybie planowym w 

ostatnim roku kalendarzowym
0

9 Liczba zatrudnionych lekarzy w przeliczeniu na etat rozliczeniowy 
(średnio 170 godzin): 

3

ogólną 0
prof. 0
dr hab. 0
dr n. med. 0
z II stopniem specjalizacji 1
z I stopniem specjalizacji 0
bez specjalizacji 2

10 Liczba wszystkich zatrudnionych pielęgniarek w oddziale: 13
z wykształceniem średnim 11
z wykształceniem wyższym 2

11 Liczba 5 planowych, najczęściej wykonywanych operacji w ciągu 
ostatniego roku kalendarzowego(podać rodzaj i liczbę)

1130

rodzaj operacja usuniecia zaćmy metoda fakoemulsyfikacji 600
rodzaj opepcje zezowe 80
rodzaj plasyki powiek 50
rodzaj sądowanie i plukanie dróg łzowych 200
rodzaj drobne guzki gradówki 200

12 Liczba pacjentów przyjętych planowo do oddziału i zoperowanych w tej
samej  lub następnej dobie (dotyczy ostatniego roku kalendarzowego) 700

13 Liczba pacjentów przyjętych w trybie ostrym do oddziału i
zoperowanych w I dobie pobytu w ostatnim roku kalendarzowym 

50

14 Odsetek pacjentów przyjętych planowo do oddziału i zoperowanych w
tej samej lub następnej dobie w stosunku do wszystkich pacjentów
przyjętych planowo do oddziału (dotyczy ostatniego roku
kalendarzowego)
>80% X
50-80 %
<50 %

15 Stosunek liczby sal do  sal z wydzielonym węzłem sanitarnym
>80% X
 60-80%
<60%



16 Czy wszyscy lekarze i pielęgniarki są systematycznie (raz w roku)
szkoleni w zakresie udzielania pomocy w stanach zagrożenia życia.
Szkolenia są udokumentowane:
tak,  są prowadzone z użyciem fantomu X
tak, są prowadzone bez użycia fantomu
nie

17 Odsetek osób zaszczepionych przeciwko wirusowemu zapaleniu 
wątroby typu B przyjętych do planowych zabiegów operacyjnych w 
ostatnim roku kalendarzowym
0 lub brak danych
poniżej 50%
50% i wiecej x

18 Czy przed znieczuleniem ogólnym lub regionalnym każdy pacjent jest
badany przez anestezjologa i jest to odnotowane w dokumentacji
pacjenta: 
tak x
nie

19 Czy jest możliwość wykonania i kompetentnej oceny w czasie dyżuru 
badań mikrobiologicznych (np. posiew krwi, posiew płynu mózgowo-
rdzeniowego)?
nie
tak, w czasie do 12 godzin od zaistnienia takiej potrzeby
tak w czasie do 4-6 godz. od zaistnienia takiej potrzeby x

20
Pacjenci do planowego zabiegu operacyjnego wyznaczonego w
poniedziałek są przyjmowania do oddziału
w piątek lub wcześniej
w sobotę
w niedzielę lub poniedziałek rano X

21 Czy w strukturach oddziału funkcjonuje Ambulatoryjna Poradnia 
tak
nie x

22 Stosunek liczby sal chorych, do  sal z wydzielonym węzłem sanitarnym

>80% x
 60-80%
<60%

23 Proszę podać liczbę lekarzy w oddziale (nie bierze się pod uwagę 
lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych w IP lub SOR) na dyżurze  
nocnym
1 x
2
3 lub więcej

24 Czy w skład każdego zespołu ostrodyżurowego wchodzi lekarz z
niezbędnymi uprawnieniami do samodzielnego wykonywania pracy
(specjalista chirurg)
tak
nie x

25 Czy dyżury w oddziale pełnią lekarze zatrudnieni na stałe w innych 
zakładach opieki zdrowotnej?
tak x
nie

26

Czy lekarz dyżurujący w oddziale  ma dodatkowe obowiązki dyżurowe w 
innym oddziale (ze względu na niepełną obsadę dyżurową w innym 
oddziale) 
tak x
nie



27 Czy lekarze oddziału na dyżurze oceniają zdjęcia rentgenowskie
po opisie radiologa x
samodzielnie, bez opisu radiologa

28 Czy w czasie dyżuru jest możliwość wykonania i kompetentnej oceny 
badania USG ?
nie
tak x

29 Czy w czasie dyżuru jest możliwość wykonania badania 
endoskopowego ?
nie
tak x

30 Czy w skład zespołu terapeutycznego wchodzą na stałe rehabilitanci?

tak
nie X

31 Czy na oddziale obowiązują następujące wytyczne przed planowanymi
zabiegami operacyjnymi:
a) leczenie infekcji przed planowym zabiegiem,
b) unikanie golenia miejsca operowanego, a jeżeli to niemożliwe, to
golenie bezpośrednio przed zabiegiem,
c) okołooperacyjna kontrola glikemii, d)procedura kąpieli pacjenta przed
zabiegiem aseptycznym
tak i obejmują wszystkie elementy
tak i obejmują trzy elementy x
tak i obejmują dwa elementy
tak i obejmują jeden element
nie obowiązują takie wytyczne

32 Czy w oddziale wprowadzono jednolite, udokumentowane zasady
obowiązujące wszystkich lekarzy zapobiegania powikłaniom zatorowo -
zakrzepowym: 
tak
nie x

33

Czy w treści zgody pacjenta na procedurę medyczną o podwyższonym 
ryzyku umieszczone są  informacje o:
a) istocie, celu i rodzaju zabiegu,
b) normalnych następstwach zabiegu,
c) alternatywnych możliwościach leczenia, ich zaletach i wadach,
d) ryzyku najczęstszych powikłań
treść zgody zawiera wszystkie elementy x
treść zgody zawiera część elementów
treść zgody zawiera jeden z elementów

34
Czy w sytuacji wyrażania zgody na procedury medyczne o
podwyższonym ryzyku pacjent:
zobowiązany jest umieścić wyłącznie swój podpis x
napisać własnoręcznie co najmniej jedno pełne zdanie (np. "zrozumiałem 
wszystko i miałem możliwość zadania pytań") + podpis



35 Czy została opracowana karta kontrolna dla pacjenta przed zabiegiem
operacyjnym i znieczuleniem, która systematyzuje ocenę wykonania
następujących czynności:
a) identyfikacja pacjenta,
b) identyfikacja i oznakowanie miejsca operowanego,
c) identyfikacja procedury operacyjnej, d)podpisanie przez pacjenta
zgody na zabieg,
e) podpisanie przez pacjenta zgody na znieczulenie,
f) kontrolę sprawności sprzętu,
g) wdrożenie profilaktyki antybiotykowej,
h) wdrożenie profilaktyki przeciwzakrzepowej,
i) wdrożenie profilaktyki zaburzeń rytmu sercatak, karta kontrolna zawiera wszystkie elementy
tak, karta kontrolna zawiera co najmniej połowę elementów x
tak, karta kontrolna zawiera mniej niż połowę elementów
nie stosuje się karty kontrolnej

36

Czy istnieje udokumentowana procedura liczenia narzędzi oraz 
materiałów opatrunkowych użytych w czasie zabiegu operacyjnego ze 
wskazaniem odpowiedzialnych osób za poszczególne czynności
tak x
nie

37
Czy spośród  sal operacyjnych wykorzystywanych przez oddział  została 
wydzielona sala do zabiegów septycznych 
tak x
nie

38 Czy jest możliwość wykonania badania śródoperacyjnego?
nie
tak, jest podpisana stała umowa z zewnętrzną (poza szpitalna) pracownią 
patomorfologii
tak, w szpitalnej pracowni patomorfologii x

39 Czy w ciągu ostatnich 2 lat w oddziale doszło do pozostawienia ciała
obcego u pacjentów operowanych:
nie x
tak, liczba przypadków
brak mozliwości ustalenia

40 Czy w ciągu ostatnich 2 lat w oddziale doszło do poparzenia pacjenta na 
sali operacyjnej 
nie x
tak, liczba
brak mozliwości ustalenia

41 Czy w ciągu ostatnich 2 lat w oddziale doszło do zatrzymania krążenia w 
czasie planowego zabiegu 
nie x
tak, liczba
brak mozliwości ustalenia

42
Czy w odddziale została wydzielona sala pooperacyjna posiadająca 
odpowiedni sprzęt do intensywnego nadzoru
tak x
nie

43 Czy są analizowane odległe skutki wykonywanych zabiegów i
dokumentowane na podstawie kontroli pooperacyjnych w oparciu o
określony wcześniej rodzaj zbieranych danych (follow up): 
tak, wszystkich zabiegów x
tak, części zabiegów
nie analizuje się skutków zabiegów



44
Odsetek zakażeń miejsca operowanego po operacjach czystych w 
ostatnim roku kalendarzowym wyniósł
0
do 2 %
ponad 2 %
brak rejestracji x

45 Czy w  w poprzednim roku kalendarzowym były  przypadki wykonania 
zabiegów aseptycznych na sali chorych.
tak
nie x

46

Czy w ostatnim roku kalendarzowym personel oddziału odbył 
udokumentowane szkolenia z zakresu zapobiegania zakażeniom 
szpitalnym
tak, cały personel dwukrotnie x
tak, cały personel jeden raz
tak, część personelu
nie

47  Czy w oddziale funkcjonuje rejestracja zakażeń szpitalnych:
aktywna tj. prowadzona przez pielęgniarkę łącznikową/epidemiologiczną x
czynno-bierna tj. zgłasza laboratorium mikrobiologiczne
bierna, tj. lekarz prowadzący 
brak rejestracji

48
Czy kontrola Inspekcji Sanitarnej oddziału w ostatnim roku 
kalendarzowym wykazała w zakresie warunków sanitarnych:
poważne uchybienia
drobne uchybienia
nie wykazała uchybień x
nie przeprowadzono kontroli

49 Czy w oddziale przeprowadzono udokumentowane szkolenia całego 
personelu kontaktującego sie z pacjentami z techniki higienicznego 
mycia rąk zgodnie z normą PN-EN 1499; 1500
tak x
nie

50 Czy oddział jest tak zorganizowany, że istnieje rozdział pomieszczeń na 
strefy higieniczno-sanitarne, w taki sposób, że jest możliwa izolacja: a) 
strefy czystości ciągłej (magazyn zasobów czystych), b)strefy czystości 
zmiennej (gabinety zabiegowe, sale operacyjne), c)strefy ciągłego 
skażenia (brudownik, składy brudne, post-morte itp.

tak x
nie

51
Czy w salach chorych istnieje dostępność preparatów dezynfekcyjnych
do rąk :
tak, we wszystkich salach
tak, w części sal x
nie

52 Czy w oddziale rękawice ochronne stosowane są w/g zasady jedno 
założenie – 1 pacjent; jedno założenie – 1 skażenie
tak x
nie

53
Czy oddział dla potrzeb sterylizacji sprzętu korzystał w ostatnim roku 
kalendarzowym ze sterylizatorów na suche gorące powietrze
tak
nie x



54 Czy w ostatnim roku kalendarzowym wykorzystywano w oddziale sprzęt 
jednorazowego użycia po resteryliacji?
tak
nie x

55 Czy sprzęt mający kontakt inwazyjny ze śluzówkami i spojówkami, 
sprzęt który przerywa ciągłość skóry i tkanek, ma kontakt z jałowymi 
jamami ciała, jest poddany procesowi sterylizacji.

tak x
nie

56 Czy obwodowe wkłucia dożylne są wymieniane
po wystąpieniu objawów infekcji
standardowo po 72 godzinach x
standardowo po 72 godzinach i jest prowadzona karta obserwacji wkłucia

57
Czy badanie nosicielstwa MRSA przed hospitalizacją w trybie planowym 
wykonuje się u pacjentów:
wszystkich
wybranych, ściśle zdefiniowanych przypadkach (określonych 
udokumnetowaną procedurą)
nie wykonuje się x

58 Czy w oddziale funkcjonuje system oceny ryzyka, zapobiegania
powstawaniu i leczenia odleżyn :
tak x
nie

59
Liczba materacy o stopniowanym ucisku użytkowancyh przez oddział w 
ostatnim roku kalendarzowym
0 x
1- 3 materace
powyżej 3

60 Liczba zarejestrowanych zdarzeń niepożądanych związanych ze
stosowaniem leków w ostatnim roku kalendarzowym
0 x
1 do 5
powyżej 5

UWAGI



ANESTEZJOLOGIA
Imię i Nazwisko Kierownika 
Astryda Dończyk
Stopień Naukowy

1 Liczba łóżek  na OIT/OIOM 7
2 Liczba wszystkich hospitalizacji  w OIT/OIOM, w ostatnim roku 

kalendarzowym
151

3 Średnie obłożenie łóżka w OIT/OIOM, w ostatnim roku kalendarzowym 45%

4 Średni czas pobytu pacjenta w OIT/OIOM, w ostatnim roku 
kalendarzowym

7

5 Liczba wszystkich zgonów w OIT/OIOM, w ostatnim roku 
kalendarzowym

45

6 Liczba zatrudnionych lekarzy w OIT/OIOM, w przeliczeniu na etat 
rozliczeniowy (średnio 170 godzin): 

17

ogólną 8,5
prof. 0
dr hab. 0
dr n. med. 0
z II stopniem specjalizacji 6,5
z I stopniem specjalizacji 0
bez specjalizacji 2

7 Liczba wszystkich zatrudnionych pielęgniarek w OIT/OIOM: 28
z wykształceniem średnim 27
z wykształceniem wyższym 1

8 Liczba pielęgniarek na dyżurze  nocnym w OIT/OIOM 3
9 Liczb chorych żywionych pozajelitowo w czasie ostatniego roku 

kalendarzowego przez wkłucia obwodowe
0

10 Liczba chorych żywionych pozajelitowo w czasie ostatniego roku 
kalendarzowego przez cewnik centralny wkłuty przez żyłę 
podobojczykową

40

11 Liczba chorych żywionych pozajelitowo w czasie ostatniego roku 
kalendarzowego przez cewnik centralny wkłuty przez żyłę szyjną 
wewnętrzną

25

12 Czy w skład każdego zespołu ostrodyżurowego w OIT/OIOM wchodzi
lekarz z niezbędnymi uprawnieniami do samodzielnego wykonywania
pracy (specjalista anestezjolog)
tak x
nie

13 Czy w czasie dyżuru jest możliwość wykonania i kompetentnej oceny 
badań obrazowych USG, RTG u pacjenta z OIT/OIOM?
nie
tak  w pracowni diagnostyki obrazowej
tak w pracowni diagnostyki obrazowej i przy łóżku chorego x

14 Czy w czasie dyżuru jest możliwość wykonania i kompetentnej oceny w 
tym samym szpitalu CT lub MRI u pacjenta z OIT/OIOM ?
nie
tak, w czasie do 4 godzin od zaistnienia takiej potrzeby
tak w czasie do 30 min. od zaistnienia takiej potrzeby x

15 Czy każda wykorzystywana w OIT/OIOM aparatura medyczna jest w
udokumentowany sposób systematycznie sprawdzana i kontrolowana
przez osoby uprawnione i posiada aktualny paszport (dokument, w
którym odnotowuje się każdą naprawę, konserwację i datę nastepnej
konserwacji)?
tak x



nie
16 Czy w ostatnim roku kalendarzowym wykorzystywano w w OIT/OIOM 

sprzęt jednorazowego użycia po resteryliacji?
tak
nie x

17 Rutynowe wpisy z obserwacjami w historii choroby, dotyczące stanu
zdrowia każdego pacjenta  dokonywane są przez lekarzy
kilka razy dziennie u wszystkich pacjentów 
codziennie u wszystkich pacjentów (łącznie z dniami wolnymi od pracy) x
zazwyczaj codziennie u wszystkich pacjentów
 rzadziej

18 Czy w historii choroby pacjenta OIT/OIOM jest odnotowany wywiad
dotyczący reakcji uczuleniowych
w każdej x
w większości
rzadko

19 Liczba zarejestrowanych zdarzeń niepożądanych związanych ze
stosowaniem leków w ostatnim roku kalendarzowym
0 x
1 do 5
powyżej 5

20 Czy w OIT/OIOM przeprowadzono udokumentowane szkolenia całego 
personelu kontaktującego sie z pacjentami z techniki higienicznego 
mycia rąk zgodnie z normą PN-EN 1499; 1500
tak x
nie

21 Czy W OIT/OIOM rękawice ochronne stosowane są w/g zasady jedno 
założenie – 1 pacjent; jedno założenie – 1 skażenie
tak x
nie

22
Czy oddział dla potrzeb sterylizacji sprzętu korzystał w ostatnim roku 
kalendarzowym ze sterylizatorów na suche gorące powietrze
tak
nie x

23 Czy w OIT/OIOM sprzęt mający kontakt inwazyjny ze śluzówkami i 
spojówkami, sprzęt który przerywa ciągłość skóry i tkanek, ma kontakt z 
jałowymi jamami ciała, jest poddany procesowi sterylizacji.

tak x
nie

24 Czy w OIT/OIOM jest udokumentowana procedura przygotowania do 
zabiegu aseptycznego, uwzględniająca kąpiel pacjenta
tak
nie x

25 Czy w  poprzednim roku kalendarzowym były  przypadki wykonania 
zabiegów aseptycznych w OIT/OIOM .
tak
nie x

26 Czy dyżury w oddziale pełnią lekarze zatrudnieni na stałe w innych 
zakładach opieki zdrowotnej?
tak
nie x

27 Czy w skład zespołu terapeutycznego na OIT/OIOM wchodzą na stałe 
rehabilitanci?
tak



nie x

28
Czy kontrola Inspekcji Sanitarnej OIT/OIOM w ostatnim roku 
kalendarzowym wykazała w zakresie warunków sanitarnych:
poważne uchybienia
drobne uchybienia
nie wykazała uchybień x
nie przeprowadzono kontroli

29 Czy w OIT/OIOM funkcjonuje rejestracja zakażeń szpitalnych:
aktywna tj. prowadzona przez pielęgniarkę łącznikową/epidemiologiczną x
czynno-bierna tj. zgłasza laboratorium mikrobiologiczne
bierna, tj. lekarz prowadzący 
brak rejestracji

30 Czy w OIT/OIOM obwodowe wkłucia dożylne są wymieniane
po wystąpieniu objawów infekcji
standardowo po 72 godzinach
standardowo po 72 godzinach i jest prowadzona karta obserwacji wkłucia x

31

Czy w ostatnim roku kalendarzowym personel OIT/OIOM odbył 
udokumentowane szkolenia z zakresu zapobiegania zakażeniom 
szpitalnym
tak, cały personel dwukrotnie x
tak, cały personel jeden raz
tak, część personelu
nie

32 Czy w OIT/OIOM funkcjonuje system oceny ryzyka, zapobiegania
powstawaniu i leczenia odleżyn :
tak x
nie

33
Liczba materacy o stopniowanym ucisku użytkowancyh przez OIT/OIOM 
w ostatnim roku kalendarzowym
0
1- 3 materace
powyżej 3 x

34 Czy w zespole anestezjologów został wyodrębniony dyżur lekarza
anestezjologa wyłącznie dla potrzeb oddziału intensywnej terapii
tak x
nie

35 Czy w ciągu ostatniego roku kalendarzowego były przypadki, aby
ktokolwiek z personelu pielęgniarskiego pełniącego dyżur w OIT/OIOM,
w czasie tego samego dyżuru wykonywał również obowiązki na bloku
operacyjnym 
tak
nie x

36 Czy lekarze anestezjolodzy na dyżurze oceniają zdjęcia rentgenowskie

po opisie radiologa x
samodzielnie, bez opisu radiologa

37 Czy lekarze anestezjolodzy wykonują znieczulenia ogólne do zabiegów 
poza salami operacyjnymi (np. pracownia endoskopowa, pracownia 
radiologii interwencyjnej)?
tak x
nie

38 Czy w szpitalu dokonuje sie znieczuleń pacjentów poniżej 1 roku życia
tak x
nie



39

Czy w rutynowym zastosowaniu dla przedoperacyjnej oceny stanu 
pacjenta  stosuje się skalę ASA i czy ocena ta jest każdorazowo 
dokumentowana w historii choroby 
tak x
nie

40 Czy w/przy bloku operacyjnym znajduje się sala wybudzeniowa i ma 
odpowiednie wyposażenie?
tak x
nie

41 Czy decyzje o opuszczeniu przez chorego sali wybudzeniowej
podejmuje lekarz anestezjolog i czy taka decyzja jest dokumentowana?

tak x
nie

42 Czy przed rozpoczęciem znieczulenia jest zawsze wykonywana
procedura sprawdzająca prawidłowość działania aparatury
anestezjologicznej i istnieje protokół sprawdzania? 
tak x
tak, ale brak protokołu
nie

43 Czy wszystkie znieczulenia ( w tym krótkie lub do małych zabiegów  
operacyjnych) wykonywane są przez anestezjologa razem z pielęgniarką 
anestezjologiczną?
tak x
nie

44 Czy anestezjolog wykonuje znieczulenie tylko jednego pacjenta w 
określonym czasie?
tak x
nie

45 Czy wszyscy lekarze oddziału anestezjologii i intensywnej terapii w 
ciągu ostatnich 12 miesięcy zostali przeszkoleni w udokumentowany 
sposób w zakresie zaawansowanego postępowania: A - ALS i P- ALS?

tak x
nie

46 Czy w oddziale anestezjologii istnieje system zgłaszania i rejestr 
powikłań i zdarzeń niepożądanych?
tak x
nie

47 Liczba zarejestrowanych powikłań i zdarzeń niepożądanych w ostatnim 
roku kalendarzowym
0 x
od 1 do 10
powyżej 10

48 Czy przed każdym znieczuleniem pacjent lub uprawniona osoba 
podpisuje świadomą zgodę na znieczulenie?
tak x
nie

49 Czy w szpitalu działa wyodrębniony zespół resuscytacyjny obejmujący
swoim działaniem cały szpital oraz czy istnieje w szpitalu niezawodny
system natychmiastowego przywołania zespołu resuscytacyjnego?

tak
tak, ale brak systemu przywołania x
nie



50 Czy przed każdym znieczuleniem dnia poprzedniego lub w dniu
znieczulenia, anestezjolog znieczulający danego pacjenta dokonuje jego
badania i rozmowy oraz zleca premedykację?
tak x
nie

51 Czy warunkiem przyjęcia pacjenta na blok operacyjny (salę operacyjną)
jest posiadanie odpowiedniej identyfikacji (opaska identyfikacyjna) 

tak x
nie

52 Czy warunkiem przyjęcia pacjenta na blok operacyjny (salę operacyjną)
jest posiadanie pełnej dokumentacji (zgoda na znieczulenie, zgoda na
zabieg operacyjny z określeniem strony operowanej, grupa krwi, wyniki
badań dodatkowych, decyzja chirurga określająca rodzaj planowej
operacji)
tak x
nie

53 Czy w szpitalu jest dostępny bronchofiberoskop do wykorzystania w 
trudnej intubacji i intensywnej opiece medycznej?
tak w oddziale intensywnej opieki x
tak na bloku operacyjnym
tak  w oddziale intensywnej opieki i na bloku operacyjnym
tak w pracowni bronchoskopowej
nie jest dostępny w szpitalu 

54 Jak mocowana jest rurka dotchawicza u pacjenta posiadającego brodę 
i/lub wąsy, lub w położeniu na boku, na brzuchu lub w pozycji 
siedzącej?
Przy pomocy plastra
Przy pomocy bandaża x
Przy pomocy tasiemki

55 Czy do każdego znieczulenia wziewnego  jest wymieniany filtr 
oddechowy, rury karbowane i pochłaniacz??
tak
tylko filtr oddechowy x
nie

56 Czy do każdego znieczulenia wymagającego intubacji dotchawiczej, są
sterylizowane laryngoskop, kleszczyki Magilla, prowadnica?

tak wszystkie narzędzia x
tak część narzędzi
nie

57 Czy na bloku operacyjnym jest defibrylator
tak x
nie

58 Czy w czasie transportu chorego w obrębie szpitala stosowany jest tlen
w cylindrach z reduktorem i przepływomierzem wieszany na łóżku
(inkubatorze) w okresie transportu?
tak x
nie

59 Czy w czasie transportu chorego wymagającego podawania tlenu 
stosowana jest odpowiednia maska oraz worek samorozprężalny?

tak x
nie



60 Czy przy każdorazowym wejściu personelu anestezjologicznego na blok
operacyjny przestrzegana jest bezwzględnie zasada całkowitego
przebierania się w ubranie/maskę/czapkę/obuwie noszone tylko w bloku
operacyjnym?
tak x
nie

61 Czy na każdym stanowisku operacyjnym dostępne są zestawy do
szybkiego przetaczania krwi i płynów?
tak, więcej niż jeden zestawów na stanowisko
tak jeden x
nie

62 Czy stopień natężenia bólu pooperacyjnego jest oceniany w skali VAS

tak
nie x

63 Czy leczenie bólu pooperacyjnego jest prowadzone: 
doraźnie, na żądanie pacjenta
w sposób utrzymujący stałe stężenie leku przeciwbólowego we krwi x

UWAGI



CHIRURGIA OGÓLNA
Imię i Nazwisko Kierownika 
Zbigniew Osowski
Stopień Naukowy

1 Liczba łóżek  na oddziale chirurgicznym 52
2 Liczba hospitalizacji w trybie planowym  w oddziale, w ostatnim roku 

kalendarzowym
996

3 Liczba hospitalizacji w trybie ostrym w oddziale w ostatnim roku 
kalendarzowym

821

4 Proszę podać średni czas pobytu pacjenta (bez hospitalizacji 
jednodniowych) w ostatnim roku kalendarzowym

6

5 Liczba operacji wykonanych w trybie planowym w ostatnim roku 
kalendarzowym

1061

6 Liczba operacji wykonanych w ramach ostrego dyżuru w ostatnim roku 
kalendarzowym

418

7 Liczba operacji z użyciem dostępu endoskopowego w ostatnim roku 
kalendarzowym

300

8 Liczba zgonów pacjentów oddziału przyjętych w trybie planowym w 
ostatnim roku kalendarzowym

18

9 Liczba zatrudnionych lekarzy w przeliczeniu na etat rozliczeniowy 
(średnio 170 godzin): 

9,62

ogólną 0
prof. 0
dr hab. 0
dr n. med. 0
z II stopniem specjalizacji 5,62
z I stopniem specjalizacji 0
bez specjalizacji 4

10 Liczba wszystkich zatrudnionych pielęgniarek w oddziale: 28
z wykształceniem średnim 26
z wykształceniem wyższym 2

11 Liczba planowych operacji w ciągu ostatniego roku kalendarzowego: 228

zabiegów resekcyjnych w zakresie okrężnicy 30
operacji brzuszno-kroczowych 8
mastektomii 20
operacji neurochirurgicznych 18
planowych operacji w zakresie naczyń tętniczych 30
operacji przełyku 2
resekcji tarczycy 100
operacji resekcji i zespoleń trzustki 5
operacji resekcji miąższu wątroby 0
torakotomii 5
operacji z zakresu chirurgii rekonstrukcyjnej 10

12 Proszę podać liczbę chorych, u których stosowano żywienie 
pozajelitowe w ostatnim roku kalendarzowym
nie stosowano 0
poniżej 7 dni 5
7- 30 dni 32
powyżej 30 dni 4

13
Czy w strukturach oddziału funkcjonuje Ambulatoryjna Poradnia 
Chirurgiczna
tak
nie x



14 Stosunek liczby sal chorych, do  sal z wydzielonym węzłem sanitarnym

>80% x
 60-80%
<60%

15 Proszę podać liczbę lekarzy w oddziale (nie bierze się pod uwagę 
lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych w IP lub SOR) na dyżurze  
nocnym
1 x
2
3 lub więcej

16 Czy w skład każdego zespołu ostrodyżurowego wchodzi lekarz z
niezbędnymi uprawnieniami do samodzielnego wykonywania pracy
(specjalista chirurg)
tak x
nie

17 Czy dyżury w oddziale pełnią lekarze zatrudnieni na stałe w innych 
zakładach opieki zdrowotnej?
tak x
nie

18

Czy lekarz dyżurujący w oddziale chirurgicznym ma dodatkowe 
obowiązki dyżurowe w innym oddziale (ze względu na niepełną obsadę 
dyżurową w innym oddziale) 
tak x
nie

19 Czy lekarze oddziału na dyżurze oceniają zdjęcia rentgenowskie
po opisie radiologa x
samodzielnie, bez opisu radiologa

20 Czy w czasie dyżuru jest możliwość wykonania i kompetentnej oceny 
badania USG ?
nie
tak x

21 Czy w czasie dyżuru jest możliwość wykonania badania 
endoskopowego ?
nie
tak x

22 Czy w oddziale są wykonywane zabiegi z zakresu ortopedii i/lub
traumatologii  
tak, ze wskazań nagłych x
tak planowo
nie

23 Czy w skład zespołu terapeutycznego wchodzą na stałe rehabilitanci?

tak
nie x

24 Czy na oddziale obowiązują następujące wytyczne przed planowanymi
zabiegami operacyjnymi:
a) leczenie infekcji przed planowym zabiegiem,
b) unikanie golenia miejsca operowanego, a jeżeli to niemożliwe, to
golenie bezpośrednio przed zabiegiem,
c) okołooperacyjna kontrola glikemii,
d) procedura kąpieli pacjenta przed zabiegiem aseptycznym
tak i obejmują wszystkie elementy x
tak i obejmują trzy elementy
tak i obejmują dwa elementy
tak i obejmują jeden element



nie obowiązują takie wytyczne
25 Czy w oddziale wprowadzono jednolite, udokumentowane zasady

obowiązujące wszystkich lekarzy zapobiegania powikłaniom zatorowo -
zakrzepowym: 
tak x
nie

26

Czy w treści zgody pacjenta na procedurę medyczną o podwyższonym 
ryzyku umieszczone są  informacje o:
a) istocie, celu i rodzaju zabiegu,
b) normalnych następstwach zabiegu,
c) alternatywnych możliwościach leczenia, ich zaletach i wadach,
d) ryzyku najczęstszych powikłań
treść zgody zawiera wszystkie elementy x
treść zgody zawiera część elementów
treść zgody zawiera jeden z elementów

27
Czy w sytuacji wyrażania zgody na procedury medyczne o
podwyższonym ryzyku pacjent:
zobowiązany jest umieścić wyłącznie swój podpis x
napisać własnoręcznie co najmniej jedno pełne zdanie (np. "zrozumiałem 
wszystko i miałem możliwość zadania pytań") + podpis

28 Czy została opracowana karta kontrolna dla pacjenta przed zabiegiem
operacyjnym i znieczuleniem, która systematyzuje ocenę wykonania
następujących czynności:
a) identyfikacja pacjenta,
b) identyfikacja i oznakowanie miejsca operowanego,
c) identyfikacja procedury operacyjnej,
d) podpisanie przez pacjenta zgody na zabieg,
e) podpisanie przez pacjenta zgody na znieczulenie,
f) kontrolę sprawności sprzętu,
g) wdrożenie profilaktyki antybiotykowej,
h )wdrożenie profilaktyki przeciwzakrzepowej,
i) wdrożenie profilaktyki zaburzeń rytmu sercatak, karta kontrolna zawiera wszystkie elementy
tak, karta kontrolna zawiera co najmniej połowę elementów x
tak, karta kontrolna zawiera mniej niż połowę elementów
nie stosuje się karty kontrolnej

29

Czy istnieje udokumentowana procedura liczenia narzędzi oraz 
materiałów opatrunkowych użytych w czasie zabiegu operacyjnego ze 
wskazaniem odpowiedzialnych osób za poszczególne czynności
tak
nie

30
Czy spośród  sal operacyjnych wykorzystywanych przez oddział 
chirurgii została wydzielona sala do zabiegów septycznych 
tak x
nie

31 Czy jest możliwość wykonania badania śródoperacyjnego?
nie
tak, jest podpisana stała umowa z zewnętrzną (poza szpitalna) pracownią 
patomorfologii
tak, w szpitalnej pracowni patomorfologii x

32 Czy w ciągu ostatnich 2 lat w oddziale doszło do pozostawienia ciała
obcego u pacjentów operowanych:
nie x
tak, liczba przypadków
brak mozliwości ustalenia



33 Czy w ciągu ostatnich 2 lat w oddziale doszło do poparzenia pacjenta na 
sali operacyjnej 
nie x
tak, liczba
brak mozliwości ustalenia

34 Czy w ciągu ostatnich 2 lat w oddziale doszło do uszkodzenia splotu 
barkowego lub innych nerwów obwodowych np..  promieniowego, 
łokciowego, kulszowego, skórnego bocznego uda

nie x
tak, liczba
brak mozliwości ustalenia

35 Czy w ciągu ostatnich 2 lat w oddziale doszło do zatrzymania krążenia w 
czasie planowego zabiegu 
nie x
tak, liczba
brak mozliwości ustalenia

36
Czy w odddziale została wydzielona sala pooperacyjna posiadająca 
odpowiedni sprzęt do intensywnego nadzoru
tak
nie x

37 Czy są analizowane odległe skutki wykonywanych zabiegów i
dokumentowane na podstawie kontroli pooperacyjnych w oparciu o
określony wcześniej rodzaj zbieranych danych (follow up): 
tak, wszystkich zabiegów x
tak, części zabiegów
nie analizuje się skutków zabiegów

38
Odsetek zakażeń miejsca operowanego po operacjach czystych w 
ostatnim roku kalendarzowym wyniósł
0
do 2 % x
ponad 2 %
brak rejestracji

39 Czy w  w poprzednim roku kalendarzowym były  przypadki wykonania 
zabiegów aseptycznych na sali chorych.
tak
nie x

40

Czy w ostatnim roku kalendarzowym personel oddziału odbył 
udokumentowane szkolenia z zakresu zapobiegania zakażeniom 
szpitalnym
tak, cały personel dwukrotnie x
tak, cały personel jeden raz
tak, część personelu
nie

41  Czy w oddziale funkcjonuje rejestracja zakażeń szpitalnych:
aktywna tj. prowadzona przez pielęgniarkę łącznikową/epidemiologiczną x
czynno-bierna tj. zgłasza laboratorium mikrobiologiczne
bierna, tj. lekarz prowadzący 
brak rejestracji

42
Czy kontrola Inspekcji Sanitarnej oddziału w ostatnim roku 
kalendarzowym wykazała w zakresie warunków sanitarnych:
poważne uchybienia
drobne uchybienia x
nie wykazała uchybień
nie przeprowadzono kontroli



43 Czy w oddziale przeprowadzono udokumentowane szkolenia całego 
personelu kontaktującego sie z pacjentami z techniki higienicznego 
mycia rąk zgodnie z normą PN-EN 1499; 1500
tak x
nie

44 Czy oddział jest tak zorganizowany, że istnieje rozdział pomieszczeń na 
strefy higieniczno-sanitarne, w taki sposób, że jest możliwa izolacja:
a) strefy czystości ciągłej (magazyn zasobów czystych),
b) strefy czystości zmiennej (gabinety zabiegowe, sale operacyjne),
c) strefy ciągłego skażenia (brudownik, składy brudne, post-morte itp.

tak x
nie

45
Czy w salach chorych istnieje dostępność preparatów dezynfekcyjnych
do rąk :
tak, we wszystkich salach x
tak, w części sal
nie

46 Czy w oddziale rękawice ochronne stosowane są w/g zasady jedno 
założenie – 1 pacjent; jedno założenie – 1 skażenie
tak x
nie

47
Czy oddział dla potrzeb sterylizacji sprzętu korzystał w ostatnim roku 
kalendarzowym ze sterylizatorów na suche gorące powietrze
tak
nie x

48 Czy w ostatnim roku kalendarzowym wykorzystywano w oddziale sprzęt 
jednorazowego użycia po resteryliacji?
tak
nie x

49 Czy sprzęt mający kontakt inwazyjny ze śluzówkami i spojówkami, 
sprzęt który przerywa ciągłość skóry i tkanek, ma kontakt z jałowymi 
jamami ciała, jest poddany procesowi sterylizacji.

tak x
nie

50 Czy obwodowe wkłucia dożylne są wymieniane
po wystąpieniu objawów infekcji
standardowo po 72 godzinach
standardowo po 72 godzinach i jest prowadzona karta obserwacji wkłucia x

51
Czy badanie nosicielstwa MRSA przed hospitalizacją w trybie planowym 
wykonuje się u pacjentów:
wszystkich
wybranych, ściśle zdefiniowanych przypadkach (określonych 
udokumnetowaną procedurą) x

nie wykonuje się
52 Czy w oddziale funkcjonuje system oceny ryzyka, zapobiegania

powstawaniu i leczenia odleżyn :
tak x
nie

53
Liczba materacy o stopniowanym ucisku użytkowancyh przez oddział w 
ostatnim roku kalendarzowym
0
1- 3 materace
powyżej 3 x



54 Liczba zarejestrowanych zdarzeń niepożądanych związanych ze
stosowaniem leków w ostatnim roku kalendarzowym
0 x
1 do 5
powyżej 5

UWAGI



GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO
Imię i Nazwisko Kierownika 
Franciszek Długołęcki
Stopień Naukowy

1 Liczba łóżek  w oddziale ginekologicznym  23gin+26poł

2
Liczba hospitalizacji w trybie planowym  w  oddziale ginekologicznym w 
ostatnim roku kalendarzowym

1057

3
Liczba hospitalizacji  w trybie ostrym w  oddziale ginekologicznym w 
ostatnim roku kalendarzowym

686

4
Liczba zabiegów ginekologicznych w ubiegłym roku kalendarzowym 414

5
Liczba zgonów na oddziale ginekologicznym w ostatnim roku 
kalendarzowym

1

6
Liczba zgonów pacjentek oddziału ginekologii przyjętych w trybie 
planowym w ostatnim roku kalendarzowym:

0

7 Liczba łóżek  w oddziale położniczym 26

8
Liczba hospitalizacji  w  oddziale położniczym w ostatnim roku 
kalendarzowym

1356

9
Liczba zgonów matek na oddziale położniczym w ostatnim roku 
kalendarzowym

0

10 Liczba porodów ogółem w ostatnim roku kalendarzowym 1318

11
Liczba żywo urodzonych noworodków w ostatnim roku kalendarzowym 
(łącznie)

1327

urodzonych o czasie 1327
urodzonych przedwcześnie z wagą 2000 g lub więcej (>= 2000g) 
urodzonych przedwcześnie z wagą poniżej 2000

12
Liczba martwo urodzonych noworodków w ostatnim roku 
kalendarzowym (łącznie)

5

13
Liczba zmarłych żywo urodzonych noworodków w ostatnim roku 
kalendarzowym

2

zmarłych w pierwszej dobie życia 2
zmarłych w 2-7 dobie życia 0
zmarłych w 8-28 dobie życia 0

14 Liczba porodów drogami natury w ostatnim roku kalendarzowym bład infor.

15
Liczba porodów zabiegowych z użyciem kleszczy w ostatnim roku 
kalendarzowym

15

16
Liczba porodów zabiegowych z użyciem próżniociągu w ostatnim roku 
kalendarzowym

0

17
Liczba cięć cesarskich wykonanych w czasie porodu w I okresie w 
ostatnim roku kalendarzowym

235

18
Liczba cięć cesarskich w znieczuleniu ogólnym w ostatnim roku 
kalendarzowym

2

19
Liczba cięć cesarskich w znieczuleniu zewnątrzoponowym w ostatnim 
roku kalendarzowym

233

20
Liczba cięć cesarskich z następowym usunięciem macicy w ostatnim 
roku kalendarzowym

1

21

Liczba usuwanych macic w całości lub trzonu macicy u kobiet poniżej 
40 roku życia z powodu zmian nie będących nowotworami złośliwymi w 
ostatnim roku kalendarzowym

17

22
Liczba zatrudnionych lekarzy w przeliczeniu na etat rozliczeniowy 
(średnio 170 godzin): 

8,92

ogólną 0
prof. 0
dr hab. 0
dr n. med. 0



z II stopniem specjalizacji 6,92
z I stopniem specjalizacji 0
bez specjalizacji 2

23
Liczba zatrudnionych pielęgniarek i położnych dla oddziałów 
położnictwa i ginekologii łącznie : 

32

z wykształceniem średnim 30
z wykształceniem wyższym 2

24
Liczba planowych operacji w ciągu ostatniego roku kalendarzowego: 145

wycięcia macicy 120
laparoskopowych  20
onkologicznych 5

25
Liczba pacjentek przyjętych w trybie ostrym do oddziału
ginekologicznego w ostatnim roku kalendarzowym

60

26

Liczba pacjentek przyjętych w trybie ostrym do oddziału
ginekologicznego i zoperowanych w I dobie pobytu w ostatnim roku
kalendarzowym

25

27 Oddział sprawuje opiekę następującego stopnia referencyjnego
trzeciego
drugiego
pierwszego X

28
Czy w strukturach oddziału funkcjonuje Ambulatoryjna Poradnia 
Ginekologiczna
tak
nie X

29 Stosunek liczby sal do  sal z wydzielonym węzłem sanitarnym
  >80% X
   60-80%
 <60%

30
Czy rutynowe wpisy z obserwacjami w historii choroby, dotyczące stanu
zdrowia każdego pacjenta  dokonywane są przez lekarzy
codziennie u wszystkich pacjentów (łącznie z dniami wolnymi od pracy X
codziennie u wybranych pacjentów (łącznie z dniami wolnymi od pracy
zazwyczaj codziennie u wszystkich pacjentów
zazwyczaj codziennie u wybranych pacjentów
 rzadziej

31

Czy każda wykorzystywana w oddziale aparatura medyczna jest w
udokumentowany sposób systematycznie sprawdzana i kontrolowana
przez osoby uprawnione i posiada aktualny paszport (dokument, w
którym odnotowuje się każdą naprawę, konserwację i datę nastepnej
konserwacji)?
tak X
nie

32
Czy w skład zespołu terapeutycznego wchodzą na stałe rehabilitanci?

tak X
nie

33

Czy lekarz dyżurujący w oddziale ginekologii i połoznictwa ma 
dodatkowe obowiązki dyżurowe w innym oddziale (ze względu na 
niepełną obsadę dyżurową w innym oddziale) 
tak
nie X

34

Czy w skład każdego zespołu ostrodyżurowego wchodzi lekarz z
niezbędnymi uprawnieniami do samodzielnego wykonywania pracy
(specjalista ortopedii i traumatologii)
tak



nie X

35
Czy dyżury w oddziale pełnią lekarze zatrudnieni na stałe w innych 
zakładach opieki zdrowotnej?
tak X
nie

36

Czy na oddziale obowiązują następujące wytyczne przed planowanymi
zabiegami operacyjnymi:
a) leczenie infekcji przed planowym zabiegiem,
b) unikanie golenia miejsca operowanego, a jeżeli to niemożliwe, to
golenie bezpośrednio przed zabiegiem,
c) okołooperacyjna kontrola glikemii,
d) procedura kąpieli pacjenta przed zabiegiem aseptycznym
tak i obejmują wszystkie elementy
tak i obejmują trzy elementy X
tak i obejmują dwa elementy
tak i obejmują jeden element
nie obowiązują takie wytyczne

37

Czy w oddziale wprowadzono jednolite, udokumentowane zasady
obowiązujące wszystkich lekarzy zapobiegania powikłaniom zatorowo -
zakrzepowym: 
tak X
nie

38

Czy w treści zgody pacjenta na procedurę medyczną o podwyższonym 
ryzyku umieszczone są  informacje o:
a) istocie, celu i rodzaju zabiegu,
b) normalnych następstwach zabiegu,
c) alternatywnych możliwościach leczenia, ich zaletach i wadach,
d) ryzyku najczęstszych powikłań
treść zgody zawiera wszystkie elementy X
treść zgody zawiera część elementów
treść zgody zawiera jeden z elementów

39
Czy w sytuacji wyrażania zgody na procedury medyczne o
podwyższonym ryzyku pacjent:
zobowiązany jest umieścić wyłącznie swój podpis X
napisać własnoręcznie co najmniej jedno pełne zdanie (np. "zrozumiałem 
wszystko i miałem możliwość zadania pytań") + podpis

40

Czy została opracowana karta kontrolna dla pacjenta przed zabiegiem
operacyjnym i znieczuleniem, która systematyzuje ocenę wykonania
następujących czynności:
a) identyfikacja pacjenta,
b) identyfikacja i oznakowanie miejsca operowanego,
c) identyfikacja procedury operacyjnej,
d) podpisanie przez pacjenta zgody na zabieg,
e) podpisanie przez pacjenta zgody na znieczulenie,
f) kontrolę sprawności sprzętu,
g) wdrożenie profilaktyki antybiotykowej,
h )wdrożenie profilaktyki przeciwzakrzepowej,
i) wdrożenie profilaktyki zaburzeń rytmu sercatak, karta kontrolna zawiera wszystkie elementy X
tak, karta kontrolna zawiera co najmniej połowę elementów
tak, karta kontrolna zawiera mniej niż połowę elementów
nie stosuje się karty kontrolnej

41 Czy jest możliwość wykonania badania śródoperacyjnego?
nie
tak, jest podpisana stała umowa z zewnętrzną (poza szpitalna) pracownią 
patomorfologii



tak, w szpitalnej pracowni patomorfologii X

42

Czy w przypadku jakiejkolwiek konieczności poszerzenia zabiegu poza 
zakres przewidziany dla ginekologii i położnictwa jest wzywany 
konsultant z dziedziny chirurgii, urologii, chirurgii naczyniowe itp.

nie
w zależności od potrzeb X
w każdej sytuacji

43

Liczba pacjentek przyjętych planowo do oddziału ginekologicznego i
zoperowanych w tej samej lub następnej dobie (dotyczy ostatniego
roku kalendarzowego)
>80% x
50-80 %
<50 %

44

Czy istnieje udokumentowana procedura liczenia narzędzi oraz 
materiałów opatrunkowych użytych w czasie zabiegu operacyjnego ze 
wskazaniem odpowiedzialnych osób za poszczególne czynności
tak X
nie

45
Czy w  w poprzednim roku kalendarzowym były  przypadki wykonania 
zabiegów aseptycznych na sali chorych.
tak
nie X

46
Czy w odddziale została wydzielona sala pooperacyjna posiadająca 
odpowiedni sprzęt do intensywnego nadzoru
tak X
nie

47
Czy w ciągu ostatnich 2 lat w oddziale doszło do poparzenia pacjenta na
sali operacyjnej u  pacjentów operowanych:
nie X
tak, liczba
brak mozliwości ustalenia

48
Czy w ciągu ostatnich 2 lat w oddziale doszło do jatrogennego 
uszkodzenia nerwów obwodowych u  pacjentów operowanych:
nie X
tak, liczba
brak mozliwości ustalenia

49
Czy w ciągu ostatnich 2 lat w oddziale doszło do zatrzymania krążenia u  
pacjentów operowanych:
nie X
tak, liczba
brak mozliwości ustalenia

50

Liczba usuwanych macic w całości lub trzonu macicy u kobiet poniżej 
40 roku życia z powodu zmian nie będących nowotworami złośliwymi w 
ostatnim roku kalendarzowym
poniżej 5 X
5 i więcej

51
Czy u każdej pacjentki przyjmowanej do porodu są wykonywane i
odnotowywane w historii choroby pomiary miednicy 
tak X
nie

52
Monitorowanie czynności serca płodu w prawidłowo przebiegającym 
porodzie jest prowadzone 
wyłącznie na podstawie osłuchiwania



z wykorzystaniem KTG bez dokumentowania zapisu
z wykorzystaniem KTG i udokumentowanym w hitorii choroby zapisem X

53 Proszę podać liczbę kardiotokografów na 1 łóżko porodowe
1 aparat na 1 łóżko x
1 aparat na 2 łóżka
1 aparat na 3 łóżka
1 aparat na więcej niż 3 łóżka

54 Proszę podać liczbę kardiotokografów na 1 łóżko patologii ciąży
1 aparat na 1 łóżko X
1 aparat na 2 łóżka
1 aparat na 3 łózka
1 aparat na więcej niż 3 łóżka

55 Kardiotokografy używane w oddziale: 
posiadają system umożliwiający podgląd i archiwizację każdego fragmentu 
zapisu, które są wykorzystywane u wszystkich rodzących
posiadają system umożliwiający podgląd i archiwizację każdego fragmentu 
zapisu, które są wykorzystywane w wybranych przypadkach
nie posiadają systemu pełnej archiwizacji ale posiadają możliwość wydruku 
aktualnego zapisu na papierze. Zapisy KTG na papierze są rutynowo 
dokumentowane i dołączane do historii choroby u wszystkich rodzących X

nie posiadają systemu pełnej archiwizacji ale posiadają możliwość wydruku 
aktualnego zapisu na papierze. Zapisy KTG na papierze są rutynowo 
dokumentowane i dołączane do historii choroby w wybranych przypadkach

nie posiadają systemu pełnej archiwizacji ale posiadają możliwość wydruku 
aktualnego zapisu na papierze. Zapisy KTG na papierze nie są wykonywane i 
nie są dołączane do historii choroby

56 Obecność ginekologa- położnika w czasie porodu ma miejsce:
zawsze od II okresu do zakończenia porodu X
do sprawdzenia łożyska i szycia krocza
w zależności od  wezwania położnej

57 Obecność pediatry przy porodzie drogami natury ma miejsce: 
zawsze X
na życzenie
dopiero po porodzie zależnie od stanu dziecka

58
Wskaźnik śmiertelności noworodków w poprzednim roku 
kalendarzowym wyniósł
12 i więcej na 1000 żywo urodzonych
poniżej 12 na 1000 żywo urodzonych X

59
Czy leki typu oksytocyna, fenoterol podawane są wyłącznie pompami 
infuzyjnymi?
tak X
nie

60
Czy w ramach ostrego dyżuru istnieje możliwość natychmiastowego 
podania preparatu Novoseven
tak X
nie

61
Proszę podać liczbę lekarzy na dyżurze  nocnym dla potrzeb ginekologii 
i położnictwa
1 X
2
3 lub więcej

62

Czy w skład każdego zespołu ostrodyżurowego wchodzi lekarz z
niezbędnymi uprawnieniami do samodzielnego wykonywania pracy
(specjalista ginekologii i położnictwa)



tak X
nie

63

Czy lekarz dyżurujący w oddziale ginekologiczno - położniczym ma 
dodatkowe obowiązki dyżurowe w innym oddziale (ze względu na 
niepełną obsadę dyżurową w innym oddziale) 
tak
nie X

64
Czy istnieje rozdzielność personelu pielęgniarskiego dyżurującego w 
oddziale (pododdziale) położniczym i patologii ciąży
tak X
nie

65

Czy w oddziale został opracowany szczegółowy standard
dokumentowania przebiegu porodu (częstość i zakres zawartej
informacji we wpisach w historii choroby)
tak X
nie

66

Czy blok porodowy z  salą cięć, oddział pooperacyjny (lub  sala 
pooperacyjna) i oddział położniczy znajdują się na tej samej 
kondygnacji?
 tak X
 nie – na tej samej kondygnacji jest blok porodowy z salą cieć i oddział 
położniczy 
nie – na tej samej kondygnacji jest tylko oddział pooperacyjny i odział 
położniczy

67
Czy w obrębie bloku porodowego jest wydzielona sala operacyjna 
wyłącznie dla potrzeb cięć cesarskich?
tak X
nie

68
Czy jest dostępne znieczulenie w czasie porodu i zabiegów 
okołoporodowych?
tak X
nie

69

Czy w ciągu całej doby zapewniona jest pełna obsada anestezjologiczna
do natychmiastowego przeprowadzenia cięcia cesarskiego ?

 tak pozostaje w pełnej gotowości w szpitalu X
tak pozostaje w pełnej gotowości pod telefonem 
nie

70
Liczba cięć cesarskich wykonanych w czasie porodu w II okresie w 
ostatnim roku kalendarzowym
poniżej 5
5 i więcej X

71
Odsetek cięć cesarskich w stosunku do wszystkich porodów w 
ostatnim roku kalendarzowym wynosił
30% i więcej
poniżej 30% X

72

Czy w ostatnim roku kalendarzowym w trakcie cięcia cesarskiego 
dokonano zabiegu/ zabiegów podwiązania jajowodów w celu 
zapobieżenia ciąży w przyszłości (dotyczy również sytuacji,kiedy 
kolejna ciąża stanowiłaby ryzyko zagrożenia zdrowia lub życia pacjentki)

tak X
nie



73

Czy spośród  sal operacyjnych wykorzystywanych przez oddział 
ginekologii i położnictwa została wydzielona sala do zabiegów 
septycznych 
tak X
nie

74

Czy w ostatnim roku kalendarzowym personel oddziału odbył 
udokumentowane szkolenia z zakresu zapobiegania zakażeniom 
szpitalnym
tak, cały personel dwukrotnie
tak, cały personel jeden raz X
tak, część personelu
nie

75  Czy w oddziale funkcjonuje rejestracja zakażeń szpitalnych:
aktywna tj. prowadzona przez pielęgniarkę łącznikową/epidemiologiczną X
czynno-bierna tj. zgłasza laboratorium mikrobiologiczne
bierna, tj. lekarz prowadzący 
brak rejestracji

76
Odsetek zakażeń miejsca operowanego po operacjach czystych w 
ostatnim roku kalendarzowym wyniósł
0
do 2 % X
ponad 2 %
brak rejestracji

77
Czy kontrola Inspekcji Sanitarnej oddziału w ostatnim roku 
kalendarzowym wykazała w zakresie warunków sanitarnych:
poważne uchybienia
drobne uchybienia
nie wykazała uchybień X
nie przeprowadzono kontroli

78

Czy w oddziale przeprowadzono udokumentowane szkolenia  personelu 
kontaktującego sie z pacjentami z techniki higienicznego mycia rąk 
zgodnie z normą PN-EN 1499; 1500
tak X
tak, ponad połowa personelu
nie

79

Czy oddział jest tak zorganizowany, że istnieje rozdział pomieszczeń na 
strefy higieniczno-sanitarne, w taki sposób, że jest możliwa izolacja:
a) strefy czystości ciągłej (magazyn zasobów czystych),
b) strefy czystości zmiennej (gabinety zabiegowe, sale operacyjne),
c) strefy ciągłego skażenia (brudownik, składy brudne, post-morte itp.

tak X
nie

80
Czy w sali chorych istnieje dostępność preparatów dezynfekcyjnych do
rąk :
tak, we wszystkich salach X
tak, w części sal
nie

81
Czy rękawice ochronne stosowane są w/g zasady jedno założenie – 1 
pacjent; jedno założenie – 1 skażenie
tak X
nie

82
Czy oddział dla potrzeb sterylizacji sprzętu korzystał w ostatnim roku 
kalendarzowym ze sterylizatorów na suche gorące powietrze
tak



nie X

83
Czy w ostatnim roku kalendarzowym wykorzystywano w oddziale sprzęt 
jednorazowego użycia po resteryliacji?
tak
nie X

84

Czy sprzęt mający kontakt inwazyjny ze śluzówkami i spojówkami, 
sprzęt który przerywa ciągłość skóry i tkanek, ma kontakt z jałowymi 
jamami ciała, jest poddany procesowi sterylizacji.

tak X
nie

85 Czy obwodowe wkłucia dożylne są wymieniane
po wystąpieniu objawów infekcji
standardowo po 72 godzinach X
standardowo po 72 godzinach i jest prowadzona karta obserwacji wkłucia

86
Czy badanie nosicielstwa MRSA przed hospitalizacją w trybie planowym 
wykonuje się u pacjentów:
wszystkich
wybranych, ściśle zdefiniowanych przypadkach (określonych 
udokumnetowaną procedurą)
nie wykonuje się X

UWAGI



PEDIATRIA
Imię i Nazwisko Kierownika 
Miroslawa Kwiatkowska
Stopień Naukowy

1 Liczba noworodków hospitalizowanych w ostatnim roku kalendarzowym 20

2 Liczba noworodków urodzonych o czasie hospitalizowanych w ostatnim 
roku kalendarzowym 

20

3 Liczba noworodków urodzonych przedwcześnie z wagą 2000 g lub 
więcej hospitalizowanych w ostatnim roku kalendarzowym

0

4 Liczba noworodków urodzonych przedwcześnie z wagą poniżej 2000 g 
hospitalizowanych w ostatnim roku kalendarzowym

0

5 Liczba noworodków przyjętych do oddziału po porodzie poza szpitalem 
(np. przekazane z innego szpitala, poród uliczny itp) hospitalizowanych 
w ostatnim roku kalendarzowym

0

6 Liczba łóżek/stanowisk na oddziale 30
7 Liczba hospitalizacji  w oddziale w ostatnim roku kalendarzowym 996
8 Średnie obłożenie łóżek w oddziale w ostatnim roku kalendarzowym 57%

9 Średni czas pobytu pacjenta w oddziale w ostatnim roku 
kalendarzowym

6

10 Liczba zmarłych żywo urodzonych noworodków w ostatnim roku 
kalendarzowym

0

w tym: zmarłych w pierwszej dobie życia 0
zmarłych w 2-7 dobie życia 0
zmarłych w 8-28 dobie życia 0
przeniesionych do innego ośrodka 0
zmarłych po przeniesieniu do innego ośrodka 0

11 Liczba zatrudnionych lekarzy w przeliczeniu na etat rozliczeniowy 
(średnio 170 godzin): 

4

ogólną 0
prof. 0
dr hab. 0
dr n. med. 0
z II stopniem specjalizacji 2
z I stopniem specjalizacji 0
bez specjalizacji 2

12 Liczba zatrudnionych pielęgniarek i położnych w oddziale 16
w tym: z wykształceniem średnim i bez specjalizacji 14
z wykształceniem wyższym lub licencjatem lub specjalizacją neonatologiczną 2

13 Liczba sal dla chorych w oddziale 12
14 Liczba zgonów pacjentów oddziału przyjętych w trybie planowym w

ostatnim roku kalendarzowym:  
0

15 Stopień referencyjny oddziału
I stopnia x
II stopnia
III stopnia

16 Wskaźnik śmiertelności noworodków w poprzednim roku 
kalendarzowym wyniósł
12 i więcej na 1000 żywo urodzonych
poniżej 12 na 1000 żywo urodzonych x

17 Stosunek liczby sal chorych, do  sal z wydzielonym węzłem sanitarnym

>80% x



 60-80%
<60%

18 Czy rutynowe wpisy z obserwacjami w historii choroby, dotyczące stanu
zdrowia każdego pacjenta  dokonywane są przez lekarzy
codziennie u wszystkich pacjentów (łącznie z dniami wolnymi od pracy x
codziennie u wybranych pacjentów (łącznie z dniami wolnymi od pracy
zazwyczaj codziennie u wszystkich pacjentów
zazwyczaj codziennie u wybranych pacjentów
 rzadziej

19 Czy każda wykorzystywana w oddziale aparatura medyczna jest w
udokumentowany sposób systematycznie sprawdzana i kontrolowana
przez osoby uprawnione i posiada aktualny paszport (dokument, w
którym odnotowuje się każdą naprawę, konserwację i datę nastepnej
konserwacji)?
tak x
nie

20 Czy dyżury w oddziale pełnią lekarze zatrudnieni na stałe w innych 
zakładach opieki zdrowotnej?
tak x
nie

21

Czy lekarz dyżurujący w oddziale pediatrii ma dodatkowe obowiązki 
dyżurowe w innym oddziale (ze względu na niepełną obsadę dyżurową 
w innym oddziale) 
tak x
nie

22 Czy istnieje ciągła całodobowa dostępność do transportu 
specjalistycznego dla noworodków?
tak
nie, ale istnieje możliwość transportu do 6 godzin od podjęcia decyzji x
nie, możliwość transportu ponad 6 godzin od podjęcia decyzji
nie dotyczy

23 Czy personel oddziału wykonuje procedury medyczne wymagające
zastosowania znieczulenia ogólnego (w tym dożylnego bez intubacji)

tak
nie x

24 Czy personel oddziału wykonuje procedury medyczne wymagające
zastosowania sedacji
tak x
nie

25 Czy każdy pacjent po zakończeniu procedury medycznej z
zastosowaniem znieczulenia ogólnego (w tym dożylnego bez intubacji)
trafia na salę wzmożonego nadzoru (stała obecność personelu
medycznego, dostępność aparatury monitorującej czynności życiowe)

tak
nie x

26 Czy wszyscy lekarze i pielęgniarki są systematycznie (raz w roku)
szkoleni w zakresie udzielania pomocy w stanach zagrożenia życia, a
szkolenia są udokumentowane
tak, są  prowadzone z użyciem fantomu x
tak, są prowadzone bez użycia fantomu
nie

27 Czy przed każdą procedurą wymagającą znieczulenia ogólnego lub
regionalnego pacjent jest badany przez anestezjologa i jest to
odnotowane w dokumentacji medycznej pacjenta: 



tak x
nie

28 Czy została opracowana karta kontrolna dla pacjenta przed zabiegiem o
podwyższonym ryzyku (w tym zabiegiem wymagającym znieczulenia),
która systematyzuje ocenę wykonania następujących czynności: a)
identyfikacja pacjenta, b)identyfikacja procedury medycznej,
c)podpisanie przez pacjenta zgody na zabieg, d)podpisanie przez
pacjenta (prawnych opiekunów) zgody na znieczulenie

tak x
nie

29 Czy w trakcie zabiegów inwazyjnych (np. punkcje jam ciała) istnieje
całodobowa możliwość pobrania materiału do badań
mikrobiologicznych i ustalono we współpracy z laboratorium tryb
przekazywania i transportowania próbek:
nie
tak, w czasie do 12 godzin od zaistnienia takiej potrzeby
tak w czasie do 4-6 godz. od zaistnienia takiej potrzeby x

30 Czy każda wykorzystywana w oddziale aparatura medyczna jest w
udokumentowany sposób systematycznie sprawdzana i kontrolowana
przez osoby uprawnione i posiada aktualny paszport (dokument, w
którym odnotowuje się każdą naprawę, konserwację i datę nastepnej
konserwacji)?
tak x
nie

31 Czy jest całodobowa możliwość wykonania bronchoskopii na terenie 
szpitala?
tak x
nie

32 Czy jest całodobowa możliwość wykonania gastroskopii na terenie 
szpitala? 
tak x
nie

33

Czy w treści zgody pacjenta na procedurę medyczną o podwyższonym 
ryzyku umieszczone są  informacje o:
a) istocie, celu i rodzaju zabiegu,
b) normalnych następstwach zabiegu,
c) alternatywnych możliwościach leczenia, ich zaletach i wadach,
d) ryzyku najczęstszych powikłań
treść zgody zawiera wszystkie elementy x
treść zgody zawiera część elementów
treść zgody zawiera jeden z elementów

34 Czy w ostatnim roku kalendarzowym w oddziale był prowadzony
spisany rejestr zdarzeń niepożądanych, które wystąpiły u pacjentów
oddziału: 
tak x
nie

35

Czy w ostatnim roku kalendarzowym personel oddziału odbył 
udokumentowane szkolenia z zakresu zapobiegania zakażeniom 
szpitalnym
tak, cały personel dwukrotnie x
tak, cały personel jeden raz
tak, część personelu
nie

36  Czy w oddziale funkcjonuje rejestracja zakażeń szpitalnych:
aktywna tj. prowadzona przez pielęgniarkę łącznikową/epidemiologiczną



czynno-bierna tj. zgłasza laboratorium mikrobiologiczne
bierna, tj. lekarz prowadzący x
brak rejestracji

37
Czy kontrola Inspekcji Sanitarnej oddziału w ostatnim roku 
kalendarzowym wykazała w zakresie warunków sanitarnych:
poważne uchybienia
drobne uchybienia
nie wykazała uchybień x
nie przeprowadzono kontroli

38 Czy w oddziale przeprowadzono udokumentowane szkolenia  personelu 
kontaktującego sie z pacjentami z techniki higienicznego mycia rąk 
zgodnie z normą PN-EN 1499; 1500
tak x
tak, ponad połowa personelu
nie

39 Czy oddział jest tak zorganizowany, że istnieje rozdział pomieszczeń na 
strefy higieniczno-sanitarne, w taki sposób, że jest możliwa izolacja:
a) strefy czystości ciągłej (magazyn zasobów czystych),
b) strefy czystości zmiennej (gabinety zabiegowe, sale operacyjne),
c) strefy ciągłego skażenia (brudownik, składy brudne, post-morte itp.

tak x
nie

40
Czy w sali chorych istnieje dostępność preparatów dezynfekcyjnych do
rąk :
tak, we wszystkich salach x
tak, w części sal
nie

41 Czy rękawice ochronne stosowane są w/g zasady jedno założenie – 1 
pacjent; jedno założenie – 1 skażenie
tak x
nie

42
Czy oddział dla potrzeb sterylizacji sprzętu korzystał w ostatnim roku 
kalendarzowym ze sterylizatorów na suche gorące powietrze
tak x
nie

43 Czy w ostatnim roku kalendarzowym wykorzystywano w oddziale sprzęt 
jednorazowego użycia po resteryliacji?
tak
nie x

44 Czy sprzęt mający kontakt inwazyjny ze śluzówkami i spojówkami, 
sprzęt który przerywa ciągłość skóry i tkanek, ma kontakt z jałowymi 
jamami ciała, jest poddany procesowi sterylizacji.

tak
nie x

45 Czy obwodowe wkłucia dożylne są wymieniane
po wystąpieniu objawów infekcji
standardowo po 72 godzinach x
standardowo po 72 godzinach i jest prowadzona karta obserwacji wkłucia

46 Liczba zarejestrowanych zdarzeń niepożądanych związanych ze
stosowaniem leków w ostatnim roku kalendarzowym
0 x
1 do 5



powyżej 5

UWAGI



ODDZIAŁ ZABIEGOWY - (proszę podać nazwę poniżej)
Otolaryngologiczny
Imię i Nazwisko Kierownika 
Tomasz Gospodarek
Stopień Naukowy
doktor nauk medycznych

1 Liczba łóżek  na oddziale 18
2 liczba hospitalizacji w trybie planowym  w oddziale, w ostatnim roku 

kalendarzowym
641

3 Liczba hospitalizacji w trybie ostrym w oddziale w ostatnim roku 
kalendarzowym

271

4 Średni czas pobytu pacjenta (bez hospitalizacji jednodniowych) w 
ostatnim roku kalendarzowym

4

5 Liczba operacji wykonanych w trybie planowym w ostatnim roku 
kalendarzowym

339

6 Liczba operacji wykonanych w ramach ostrego dyżuru w ostatnim roku 
kalendarzowym

48

7 Liczba wszystkich zgonów w ostatnim roku kalendarzowym 0
8 Liczba zgonów pacjentów oddziału przyjętych w trybie planowym w 

ostatnim roku kalendarzowym
0

9 Liczba zatrudnionych lekarzy w przeliczeniu na etat rozliczeniowy 
(średnio 170 godzin): 

4

ogólną 0
prof. 0
dr hab. 0
dr n. med. 2
z II stopniem specjalizacji 0
z I stopniem specjalizacji 0
bez specjalizacji 2

10 Liczba wszystkich zatrudnionych pielęgniarek w oddziale: 11
z wykształceniem średnim 11
z wykształceniem wyższym 0

11 Liczba 5 planowych, najczęściej wykonywanych operacji w ciągu 
ostatniego roku kalendarzowego(podać rodzaj i liczbę)

399

rodzaj ADENOTOMIA 189
rodzaj TONSILLECTOMIA 80
rodzaj PLASTYKA PRZEGRODY NOSA 50
rodzaj POLIPECTOMIA 50
rodzaj PARACENTEZA 30

12 Liczba pacjentów przyjętych planowo do oddziału i zoperowanych w tej
samej  lub następnej dobie (dotyczy ostatniego roku kalendarzowego) 300

13 Liczba pacjentów przyjętych w trybie ostrym do oddziału i
zoperowanych w I dobie pobytu w ostatnim roku kalendarzowym 

48

14 Odsetek pacjentów przyjętych planowo do oddziału i zoperowanych w
tej samej lub następnej dobie w stosunku do wszystkich pacjentów
przyjętych planowo do oddziału (dotyczy ostatniego roku
kalendarzowego)
>80% X
50-80 %
<50 %

15 Stosunek liczby sal do  sal z wydzielonym węzłem sanitarnym
>80% X
 60-80%
<60%



16 Czy wszyscy lekarze i pielęgniarki są systematycznie (raz w roku)
szkoleni w zakresie udzielania pomocy w stanach zagrożenia życia.
Szkolenia są udokumentowane:
tak,  są prowadzone z użyciem fantomu X
tak, są prowadzone bez użycia fantomu
nie

17 Odsetek osób zaszczepionych przeciwko wirusowemu zapaleniu 
wątroby typu B przyjętych do planowych zabiegów operacyjnych w 
ostatnim roku kalendarzowym
0 lub brak danych
poniżej 50%
50% i wiecej x

18 Czy przed znieczuleniem ogólnym lub regionalnym każdy pacjent jest
badany przez anestezjologa i jest to odnotowane w dokumentacji
pacjenta: 
tak x
nie

19 Czy jest możliwość wykonania i kompetentnej oceny w czasie dyżuru 
badań mikrobiologicznych (np. posiew krwi, posiew płynu mózgowo-
rdzeniowego)?
nie
tak, w czasie do 12 godzin od zaistnienia takiej potrzeby
tak w czasie do 4-6 godz. od zaistnienia takiej potrzeby x

20
Pacjenci do planowego zabiegu operacyjnego wyznaczonego w
poniedziałek są przyjmowania do oddziału
w piątek lub wcześniej
w sobotę
w niedzielę lub poniedziałek rano X

21 Czy w strukturach oddziału funkcjonuje Ambulatoryjna Poradnia 
tak
nie x

22 Stosunek liczby sal chorych, do  sal z wydzielonym węzłem sanitarnym

>80% x
 60-80%
<60%

23 Proszę podać liczbę lekarzy w oddziale (nie bierze się pod uwagę 
lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych w IP lub SOR) na dyżurze  
nocnym
1 x
2
3 lub więcej

24 Czy w skład każdego zespołu ostrodyżurowego wchodzi lekarz z
niezbędnymi uprawnieniami do samodzielnego wykonywania pracy
(specjalista chirurg)
tak
nie x

25 Czy dyżury w oddziale pełnią lekarze zatrudnieni na stałe w innych 
zakładach opieki zdrowotnej?
tak x
nie

26

Czy lekarz dyżurujący w oddziale  ma dodatkowe obowiązki dyżurowe w 
innym oddziale (ze względu na niepełną obsadę dyżurową w innym 
oddziale) 
tak x
nie



27 Czy lekarze oddziału na dyżurze oceniają zdjęcia rentgenowskie
po opisie radiologa x
samodzielnie, bez opisu radiologa

28 Czy w czasie dyżuru jest możliwość wykonania i kompetentnej oceny 
badania USG ?
nie
tak x

29 Czy w czasie dyżuru jest możliwość wykonania badania 
endoskopowego ?
nie
tak x

30 Czy w skład zespołu terapeutycznego wchodzą na stałe rehabilitanci?

tak
nie X

31 Czy na oddziale obowiązują następujące wytyczne przed planowanymi
zabiegami operacyjnymi:
a) leczenie infekcji przed planowym zabiegiem,
b) unikanie golenia miejsca operowanego, a jeżeli to niemożliwe, to
golenie bezpośrednio przed zabiegiem,
c) okołooperacyjna kontrola glikemii, d)procedura kąpieli pacjenta przed
zabiegiem aseptycznym
tak i obejmują wszystkie elementy
tak i obejmują trzy elementy x
tak i obejmują dwa elementy
tak i obejmują jeden element
nie obowiązują takie wytyczne

32 Czy w oddziale wprowadzono jednolite, udokumentowane zasady
obowiązujące wszystkich lekarzy zapobiegania powikłaniom zatorowo -
zakrzepowym: 
tak
nie x

33

Czy w treści zgody pacjenta na procedurę medyczną o podwyższonym 
ryzyku umieszczone są  informacje o:
a) istocie, celu i rodzaju zabiegu,
b) normalnych następstwach zabiegu,
c) alternatywnych możliwościach leczenia, ich zaletach i wadach,
d) ryzyku najczęstszych powikłań
treść zgody zawiera wszystkie elementy x
treść zgody zawiera część elementów
treść zgody zawiera jeden z elementów

34
Czy w sytuacji wyrażania zgody na procedury medyczne o
podwyższonym ryzyku pacjent:
zobowiązany jest umieścić wyłącznie swój podpis x
napisać własnoręcznie co najmniej jedno pełne zdanie (np. "zrozumiałem 
wszystko i miałem możliwość zadania pytań") + podpis



35 Czy została opracowana karta kontrolna dla pacjenta przed zabiegiem
operacyjnym i znieczuleniem, która systematyzuje ocenę wykonania
następujących czynności:
a) identyfikacja pacjenta,
b) identyfikacja i oznakowanie miejsca operowanego,
c) identyfikacja procedury operacyjnej, d)podpisanie przez pacjenta
zgody na zabieg,
e) podpisanie przez pacjenta zgody na znieczulenie,
f) kontrolę sprawności sprzętu,
g) wdrożenie profilaktyki antybiotykowej,
h) wdrożenie profilaktyki przeciwzakrzepowej,
i) wdrożenie profilaktyki zaburzeń rytmu sercatak, karta kontrolna zawiera wszystkie elementy
tak, karta kontrolna zawiera co najmniej połowę elementów x
tak, karta kontrolna zawiera mniej niż połowę elementów
nie stosuje się karty kontrolnej

36

Czy istnieje udokumentowana procedura liczenia narzędzi oraz 
materiałów opatrunkowych użytych w czasie zabiegu operacyjnego ze 
wskazaniem odpowiedzialnych osób za poszczególne czynności
tak x
nie

37
Czy spośród  sal operacyjnych wykorzystywanych przez oddział  została 
wydzielona sala do zabiegów septycznych 
tak x
nie

38 Czy jest możliwość wykonania badania śródoperacyjnego?
nie
tak, jest podpisana stała umowa z zewnętrzną (poza szpitalna) pracownią 
patomorfologii
tak, w szpitalnej pracowni patomorfologii x

39 Czy w ciągu ostatnich 2 lat w oddziale doszło do pozostawienia ciała
obcego u pacjentów operowanych:
nie x
tak, liczba przypadków
brak mozliwości ustalenia

40 Czy w ciągu ostatnich 2 lat w oddziale doszło do poparzenia pacjenta na 
sali operacyjnej 
nie x
tak, liczba
brak mozliwości ustalenia

41 Czy w ciągu ostatnich 2 lat w oddziale doszło do zatrzymania krążenia w 
czasie planowego zabiegu 
nie x
tak, liczba
brak mozliwości ustalenia

42
Czy w odddziale została wydzielona sala pooperacyjna posiadająca 
odpowiedni sprzęt do intensywnego nadzoru
tak x
nie

43 Czy są analizowane odległe skutki wykonywanych zabiegów i
dokumentowane na podstawie kontroli pooperacyjnych w oparciu o
określony wcześniej rodzaj zbieranych danych (follow up): 
tak, wszystkich zabiegów x
tak, części zabiegów
nie analizuje się skutków zabiegów



44
Odsetek zakażeń miejsca operowanego po operacjach czystych w 
ostatnim roku kalendarzowym wyniósł
0
do 2 %
ponad 2 %
brak rejestracji x

45 Czy w  w poprzednim roku kalendarzowym były  przypadki wykonania 
zabiegów aseptycznych na sali chorych.
tak
nie x

46

Czy w ostatnim roku kalendarzowym personel oddziału odbył 
udokumentowane szkolenia z zakresu zapobiegania zakażeniom 
szpitalnym
tak, cały personel dwukrotnie x
tak, cały personel jeden raz
tak, część personelu
nie

47  Czy w oddziale funkcjonuje rejestracja zakażeń szpitalnych:
aktywna tj. prowadzona przez pielęgniarkę łącznikową/epidemiologiczną x
czynno-bierna tj. zgłasza laboratorium mikrobiologiczne
bierna, tj. lekarz prowadzący 
brak rejestracji

48
Czy kontrola Inspekcji Sanitarnej oddziału w ostatnim roku 
kalendarzowym wykazała w zakresie warunków sanitarnych:
poważne uchybienia
drobne uchybienia
nie wykazała uchybień x
nie przeprowadzono kontroli

49 Czy w oddziale przeprowadzono udokumentowane szkolenia całego 
personelu kontaktującego sie z pacjentami z techniki higienicznego 
mycia rąk zgodnie z normą PN-EN 1499; 1500
tak x
nie

50 Czy oddział jest tak zorganizowany, że istnieje rozdział pomieszczeń na 
strefy higieniczno-sanitarne, w taki sposób, że jest możliwa izolacja: a) 
strefy czystości ciągłej (magazyn zasobów czystych), b)strefy czystości 
zmiennej (gabinety zabiegowe, sale operacyjne), c)strefy ciągłego 
skażenia (brudownik, składy brudne, post-morte itp.

tak x
nie

51
Czy w salach chorych istnieje dostępność preparatów dezynfekcyjnych
do rąk :
tak, we wszystkich salach
tak, w części sal x
nie

52 Czy w oddziale rękawice ochronne stosowane są w/g zasady jedno 
założenie – 1 pacjent; jedno założenie – 1 skażenie
tak x
nie

53
Czy oddział dla potrzeb sterylizacji sprzętu korzystał w ostatnim roku 
kalendarzowym ze sterylizatorów na suche gorące powietrze
tak
nie x



54 Czy w ostatnim roku kalendarzowym wykorzystywano w oddziale sprzęt 
jednorazowego użycia po resteryliacji?
tak
nie x

55 Czy sprzęt mający kontakt inwazyjny ze śluzówkami i spojówkami, 
sprzęt który przerywa ciągłość skóry i tkanek, ma kontakt z jałowymi 
jamami ciała, jest poddany procesowi sterylizacji.

tak x
nie

56 Czy obwodowe wkłucia dożylne są wymieniane
po wystąpieniu objawów infekcji
standardowo po 72 godzinach x
standardowo po 72 godzinach i jest prowadzona karta obserwacji wkłucia

57
Czy badanie nosicielstwa MRSA przed hospitalizacją w trybie planowym 
wykonuje się u pacjentów:
wszystkich
wybranych, ściśle zdefiniowanych przypadkach (określonych 
udokumnetowaną procedurą)
nie wykonuje się x

58 Czy w oddziale funkcjonuje system oceny ryzyka, zapobiegania
powstawaniu i leczenia odleżyn :
tak x
nie

59
Liczba materacy o stopniowanym ucisku użytkowancyh przez oddział w 
ostatnim roku kalendarzowym
0 x
1- 3 materace
powyżej 3

60 Liczba zarejestrowanych zdarzeń niepożądanych związanych ze
stosowaniem leków w ostatnim roku kalendarzowym
0 x
1 do 5
powyżej 5

UWAGI



ODDZIAŁY ZACHOWAWCZE (poniżej proszę podać nazwę oddziału)
Pulmonologii

Imię i Nazwisko Kierownika 
Wojciech Zalewski
Stopień Naukowy

1 Liczba łóżek  na oddziale 33
2 Liczba hospitalizacji w trybie planowym  w oddziale, w ostatnim roku 

kalendarzowym
379

3 Liczba hospitalizacji w trybie ostrym w oddziale w ostatnim roku 
kalendarzowym

701

4 Średnie obłożenie łóżka na oddziale w ostatnim roku kalendarzowym 85%

5 Średni czas pobytu pacjenta (bez hospitalizacji jednodniowych) w 
ostatnim roku kalendarzowym

9

6 Liczba zabiegów inwazyjnych diagnostycznych i/ lub terapeutycznych 
wykonanych  w oddziale w ostatnim roku kalendarzowym 0

7 Proszę podać rodzaj i liczbę 5 najczęściej wykonywanych zabiegów 
inwazyjnych (zgodnie z klasyfikacją ICD 9) w ostatnim roku 
kalendarzowym

0

rodzaj: 0
rodzaj: 0
rodzaj: 0
rodzaj: 0
rodzaj: 0

8 Liczba zgonów pacjentów oddziału przyjętych w trybie planowym w 
ostatnim roku kalendarzowym

51

9 Liczba zatrudnionych lekarzy w przeliczeniu na etat rozliczeniowy 
(średnio 170 godzin): 

4,5

ogólną 0
prof. 0
dr hab. 0
dr n. med. 0
z II stopniem specjalizacji 2,75
z I stopniem specjalizacji 0,75
bez specjalizacji 1

10 Liczba wszystkich zatrudnionych pielęgniarek w oddziale: 15
z wykształceniem średnim 14
z wykształceniem wyższym 1

11 Liczba chorych żywionych pozajelitowo żywionych w czasie ubiegłego 
roku przez wkłucia obwodowe

0

12 Stosunek liczby sal do  sal z wydzielonym węzłem sanitarnym
>80% x
 60-80%
<60%

13 Czy w ostatnim roku kalendarzowym była koniecznośćć umieszczenia
pacjentów na łóżkach ustawionych w korytarzu
tak
nie x

14 Czy wszyscy lekarze i pielęgniarki są systematycznie (raz w roku)
szkoleni w zakresie udzielania pomocy w stanach zagrożenia życia.
Szkolenia są udokumentowane:
tak,  są prowadzone z użyciem fantomu x
tak, są prowadzone bez użycia fantomu
nie



15 Proszę podać liczbę lekarzy w oddziale (nie bierze się pod uwagę 
lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych w IP lub SOR) na dyżurze  
nocnym
1 x
2lub więcej

16

Czy lekarz dyżurujący w oddziale zachowawczym ma dodatkowe 
obowiązki dyżurowe w innym oddziale (ze względu na niepełną obsadę 
dyżurową w innym oddziale) 
tak
nie x

17 Czy dyżury w oddziale pełnią lekarze zatrudnieni na stałe w innych 
zakładach opieki zdrowotnej?
tak
nie x

18 Czy w skład zespołu terapeutycznego wchodzą na stałe rehabilitanci?

tak
nie x

19 Czy rutynowe wpisy z obserwacjami w historii choroby, dotyczące stanu
zdrowia każdego pacjenta  dokonywane są przez lekarzy
codziennie u wszystkich pacjentów (łącznie z dniami wolnymi od pracy)
codziennie u wybranych pacjentów (łącznie z dniami wolnymi od pracy)
zazwyczaj codziennie u wszystkich pacjentów x
zazwyczaj codziennie u wybranych pacjentów
 rzadziej

20 Czy personel oddziału wykonuje endoskopię przewodu pokarmowego i
posiada odpowiednie udokumentowane kwalifikacje, uprawniające do
ich samodzielnego wykonywania: 
tak
nie
nie wykonuje x

21 Czy personel oddziału wykonuje bronchoskopię i posiada odpowiednie
udokumentowane kwalifikacje, uprawniające do ich samodzielnego
wykonywania:
tak x
nie
nie wykonuje

22 Czy personel oddziału wykonuje zabiegi radiologii interwencyjnej i
posiada odpowiednie udokumentowane kwalifikacje, uprawniające do
ich samodzielnego wykonywania:
tak
nie x
nie wykonuje

23 Czy w oddziale wykonuje się zabiegi PTCA/ stentowania tętnic
wieńcowych
tak, a w szpitalu jest oddział torako lub kardiochirurgii
tak, ale w szpitalu nie ma oddziału torako lub kardiochirurgii
nie x

24 Czy lekarze oddziału na dyżurze oceniają zdjęcia rentgenowskie
po opisie radiologa x
samodzielnie, bez opisu radiologa

25 Czy personel oddziału wykonuje procedury medyczne wymagające
zastosowania znieczulenia ogólnego (w tym dożylnego bez intubacji)

tak
nie x



26 Czy personel oddziału wykonuje procedury medyczne wymagające
zastosowania sedacji
tak
nie x

27 Czy każdy pacjent po zakończeniu procedury medycznej z
zastosowaniem znieczulenia ogólnego (w tym dożylnego bez intubacji)
trafia na salę wzmożonego nadzoru (stała obecność personelu
medycznego, dostępność aparatury monitorującej czynności życiowe)

tak
nie x

28 Czy przed każdą inwazyjną procedurą medyczną jest oceniane ryzyko
związane z tą procedurą , a odpowiedni zapis jest zawarty w historii
choroby. Ocena uwzględnia m.in ryzyko infekcji,  krwawienia itp...

 
tak x
nie

29 Czy przed każdą procedurą wymagającą znieczulenia ogólnego lub
regionalnego pacjent jest badany przez anestezjologa i jest to
odnotowane w dokumentacji medycznej pacjenta: 
tak x
nie

30 Czy została opracowana karta kontrolna dla pacjenta przed zabiegiem o
podwyższonym ryzyku (w tym zabiegiem wymagającym znieczulenia),
która systematyzuje ocenę wykonania następujących czynności:
a) identyfikacja pacjenta,
b) identyfikacja procedury medycznej,
c) podpisanie przez pacjenta zgody na zabieg,
d) podpisanie przez pacjenta (prawnych opiekunów) zgody na
znieczulenie

tak x
nie

31 Czy w oddziale są używane formularze świadomej zgody dotyczące
najczęściej wykonywanych zabiegów o podwyższonym ryzyku:
endoskopowych procedur diagnostyczno-terapeutycznych, radiologii
interwencyjnej, procedur diagnostycznych z parenteralnym podaniem
kontrastu, inwazyjnych procedur diagnostycznych lub terapeutycznych
wykonywanych pod kontrolą ultrasonografii, RTG, TK

tak x
nie

32

Czy w treści zgody pacjenta na procedurę medyczną o podwyższonym 
ryzyku umieszczone są  informacje o:
a) istocie, celu i rodzaju zabiegu,
b) normalnych następstwach zabiegu,
c) alternatywnych możliwościach leczenia, ich zaletach i wadach,
d) ryzyku najczęstszych powikłań
treść zgody zawiera wszystkie elementy x
treść zgody zawiera część elementów
treść zgody zawiera jeden z elementów

33
Czy w sytuacji wyrażania zgody na procedury medyczne o
podwyższonym ryzyku pacjent:
zobowiązany jest umieścić wyłącznie swój podpis x



napisać własnoręcznie co najmniej jedno pełne zdanie (np. "zrozumiałem 
wszystko i miałem możliwość zadania pytań") + podpis

34 Czy w oddziale jest udokumentowana procedura przygotowania do 
zabiegu aseptycznego, uwzględniająca kąpiel pacjenta i sposób 
usuwania owłosienia (o ile zachodzi taka potrzeba)
tak x
nie

35 Czy w  w poprzednim roku kalendarzowym były  przypadki wykonania 
zabiegów aseptycznych na sali chorych.
tak
nie x

36 Czy w ciągu ostatnich  2 lat doszło do zatrzymania krążenia w czasie 
planowego zabiegu wykonywanego przez personel oddziału 

nie x
tak
brak mozliwości ustalenia

37 Czy w ciągu ostatnich  2 lat doszło do zgonu w czasie planowego 
zabiegu wykonywanego przez personel oddziału 
nie x
tak
brak mozliwości ustalenia

38 Czy jest możliwość wykonania i kompetentnej oceny w czasie dyżuru 
badań mikrobiologicznych (np. posiew krwi, posiew płynu mózgowo-
rdzeniowego)?
nie
tak, w czasie do 12 godzin od zaistnienia takiej potrzeby
tak w czasie do 4-6 godz. od zaistnienia takiej potrzeby x

39 Czy każda wykorzystywana w oddziale aparatura medyczna jest w
udokumentowany sposób systematycznie sprawdzana i kontrolowana
przez osoby uprawnione i posiada aktualny paszport (dokument, w
którym odnotowuje się każdą naprawę, konserwację i datę nastepnej
konserwacji)?
tak x
nie

40

Czy w ostatnim roku kalendarzowym personel oddziału odbył 
udokumentowane szkolenia z zakresu zapobiegania zakażeniom 
szpitalnym
tak, cały personel dwukrotnie
tak, cały personel jeden raz x
tak, część personelu
nie

41  Czy w oddziale funkcjonuje rejestracja zakażeń szpitalnych:
aktywna tj. prowadzona przez pielęgniarkę łącznikową/epidemiologiczną
czynno-bierna tj. zgłasza laboratorium mikrobiologiczne
bierna, tj. lekarz prowadzący x
brak rejestracji

42
Czy kontrola Inspekcji Sanitarnej oddziału w ostatnim roku 
kalendarzowym wykazała w zakresie warunków sanitarnych:
poważne uchybienia
drobne uchybienia
nie wykazała uchybień x
nie przeprowadzono kontroli

43 Czy w oddziale przeprowadzono udokumentowane szkolenia  personelu 
kontaktującego sie z pacjentami z techniki higienicznego mycia rąk 
zgodnie z normą PN-EN 1499; 1500



tak x
tak, ponad połowa personelu
nie

44 Czy oddział jest tak zorganizowany, że istnieje rozdział pomieszczeń na 
strefy higieniczno-sanitarne, w taki sposób, że jest możliwa izolacja:
a) strefy czystości ciągłej (magazyn zasobów czystych),
b) strefy czystości zmiennej (gabinety zabiegowe, sale operacyjne),
c) strefy ciągłego skażenia (brudownik, składy brudne, post-morte itp. 

tak x
nie

45
Czy w sali chorych istnieje dostępność preparatów dezynfekcyjnych do
rąk :
tak, we wszystkich salach
tak, w części sal
nie x

46 Czy rękawice ochronne stosowane są w/g zasady jedno założenie – 1 
pacjent; jedno założenie – 1 skażenie
tak x
nie

47
Czy oddział dla potrzeb sterylizacji sprzętu korzystał w ostatnim roku 
kalendarzowym ze sterylizatorów na suche gorące powietrze
tak x
nie

48 Czy w ostatnim roku kalendarzowym wykorzystywano w oddziale sprzęt 
jednorazowego użycia po resteryliacji?
tak
nie x

49 Czy personel medyczny prowadzi dezynfekcję:  słuchawek lekarskich i 
mankietów do RR, termometrów lekarskich, głowic USG, osprzętu EKG i 
EEG itp.
tak x
nie

50 Czy sprzęt mający kontakt inwazyjny ze śluzówkami i spojówkami, 
sprzęt który przerywa ciągłość skóry i tkanek, ma kontakt z jałowymi 
jamami ciała, jest poddany procesowi sterylizacji.

tak x
nie

51 Czy obwodowe wkłucia dożylne są wymieniane
po wystąpieniu objawów infekcji
standardowo po 72 godzinach x
standardowo po 72 godzinach i jest prowadzona karta obserwacji wkłucia

52 Liczba zarejestrowanych zdarzeń niepożądanych związanych ze
stosowaniem leków w ostatnim roku kalendarzowym
0 x
1 do 5
powyżej 5

53
Czy badanie nosicielstwa MRSA przed hospitalizacją w trybie planowym 
wykonuje się u pacjentów:
wszystkich
wybranych, ściśle zdefiniowanych przypadkach (określonych 
udokumnetowaną procedurą)
nie wykonuje się x



54 Czy w oddziale funkcjonuje system oceny ryzyka, zapobiegania
powstawaniu i leczenia odleżyn :
tak x
nie

55
Liczba materacy o stopniowanym ucisku użytkowancyh przez oddział w 
ostatnim roku kalendarzowym
0
1- 3 materace
powyżej 3 x

UWAGI



ODDZIAŁ ZABIEGOWY - (proszę podać nazwę poniżej)
Szpitalny Oddzial Ratunkowy
Imię i Nazwisko Kierownika 
Zbysław Struś
Stopień Naukowy

1 Liczba łóżek  na oddziale 9
2 liczba hospitalizacji w trybie planowym  w oddziale, w ostatnim roku 

kalendarzowym
0

3 Liczba hospitalizacji w trybie ostrym w oddziale w ostatnim roku 
kalendarzowym

1523

4 Średni czas pobytu pacjenta (bez hospitalizacji jednodniowych) w 
ostatnim roku kalendarzowym

0

5 Liczba operacji wykonanych w trybie planowym w ostatnim roku 
kalendarzowym

0

6 Liczba operacji wykonanych w ramach ostrego dyżuru w ostatnim roku 
kalendarzowym

0

7 Liczba wszystkich zgonów w ostatnim roku kalendarzowym 15
8 Liczba zgonów pacjentów oddziału przyjętych w trybie planowym w 

ostatnim roku kalendarzowym
0

9 Liczba zatrudnionych lekarzy w przeliczeniu na etat rozliczeniowy 
(średnio 170 godzin): 

4

ogólną 0
prof. 0
dr hab. 0
dr n. med. 0
z II stopniem specjalizacji 1
z I stopniem specjalizacji 0
bez specjalizacji 3

10 Liczba wszystkich zatrudnionych pielęgniarek w oddziale: 27
z wykształceniem średnim 24
z wykształceniem wyższym 3

11 Liczba 5 planowych, najczęściej wykonywanych operacji w ciągu 
ostatniego roku kalendarzowego(podać rodzaj i liczbę)

0

rodzaj 0
rodzaj 0
rodzaj 0
rodzaj 0
rodzaj 0

12 Liczba pacjentów przyjętych planowo do oddziału i zoperowanych w tej
samej  lub następnej dobie (dotyczy ostatniego roku kalendarzowego) 0

13 Liczba pacjentów przyjętych w trybie ostrym do oddziału i
zoperowanych w I dobie pobytu w ostatnim roku kalendarzowym 

0

14 Odsetek pacjentów przyjętych planowo do oddziału i zoperowanych w
tej samej lub następnej dobie w stosunku do wszystkich pacjentów
przyjętych planowo do oddziału (dotyczy ostatniego roku
kalendarzowego)
>80% 0
50-80 % 0
<50 % 0

15 Stosunek liczby sal do  sal z wydzielonym węzłem sanitarnym
>80% x
 60-80%
<60%



16 Czy wszyscy lekarze i pielęgniarki są systematycznie (raz w roku)
szkoleni w zakresie udzielania pomocy w stanach zagrożenia życia.
Szkolenia są udokumentowane:
tak,  są prowadzone z użyciem fantomu x
tak, są prowadzone bez użycia fantomu
nie

17 Odsetek osób zaszczepionych przeciwko wirusowemu zapaleniu 
wątroby typu B przyjętych do planowych zabiegów operacyjnych w 
ostatnim roku kalendarzowym
0 lub brak danych
poniżej 50%
50% i wiecej x

18 Czy przed znieczuleniem ogólnym lub regionalnym każdy pacjent jest
badany przez anestezjologa i jest to odnotowane w dokumentacji
pacjenta: 
tak x
nie

19 Czy jest możliwość wykonania i kompetentnej oceny w czasie dyżuru 
badań mikrobiologicznych (np. posiew krwi, posiew płynu mózgowo-
rdzeniowego)?
nie
tak, w czasie do 12 godzin od zaistnienia takiej potrzeby
tak w czasie do 4-6 godz. od zaistnienia takiej potrzeby x

20
Pacjenci do planowego zabiegu operacyjnego wyznaczonego w
poniedziałek są przyjmowania do oddziału
w piątek lub wcześniej
w sobotę
w niedzielę lub poniedziałek rano x

21 Czy w strukturach oddziału funkcjonuje Ambulatoryjna Poradnia 
tak x
nie

22 Stosunek liczby sal chorych, do  sal z wydzielonym węzłem sanitarnym

>80% x
 60-80%
<60%

23 Proszę podać liczbę lekarzy w oddziale (nie bierze się pod uwagę 
lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych w IP lub SOR) na dyżurze  
nocnym
1
2 x
3 lub więcej

24 Czy w skład każdego zespołu ostrodyżurowego wchodzi lekarz z
niezbędnymi uprawnieniami do samodzielnego wykonywania pracy
(specjalista chirurg)
tak x
nie

25 Czy dyżury w oddziale pełnią lekarze zatrudnieni na stałe w innych 
zakładach opieki zdrowotnej?
tak x
nie

26

Czy lekarz dyżurujący w oddziale  ma dodatkowe obowiązki dyżurowe w 
innym oddziale (ze względu na niepełną obsadę dyżurową w innym 
oddziale) 
tak
nie x



27 Czy lekarze oddziału na dyżurze oceniają zdjęcia rentgenowskie
po opisie radiologa x
samodzielnie, bez opisu radiologa

28 Czy w czasie dyżuru jest możliwość wykonania i kompetentnej oceny 
badania USG ?
nie
tak x

29 Czy w czasie dyżuru jest możliwość wykonania badania 
endoskopowego ?
nie
tak x

30 Czy w skład zespołu terapeutycznego wchodzą na stałe rehabilitanci?

tak
nie x

31 Czy na oddziale obowiązują następujące wytyczne przed planowanymi
zabiegami operacyjnymi:
a) leczenie infekcji przed planowym zabiegiem,
b) unikanie golenia miejsca operowanego, a jeżeli to niemożliwe, to
golenie bezpośrednio przed zabiegiem,
c) okołooperacyjna kontrola glikemii, d)procedura kąpieli pacjenta przed
zabiegiem aseptycznym
tak i obejmują wszystkie elementy
tak i obejmują trzy elementy
tak i obejmują dwa elementy
tak i obejmują jeden element
nie obowiązują takie wytyczne x

32 Czy w oddziale wprowadzono jednolite, udokumentowane zasady
obowiązujące wszystkich lekarzy zapobiegania powikłaniom zatorowo -
zakrzepowym: 
tak x
nie

33

Czy w treści zgody pacjenta na procedurę medyczną o podwyższonym 
ryzyku umieszczone są  informacje o:
a) istocie, celu i rodzaju zabiegu,
b) normalnych następstwach zabiegu,
c) alternatywnych możliwościach leczenia, ich zaletach i wadach,
d) ryzyku najczęstszych powikłań
treść zgody zawiera wszystkie elementy x
treść zgody zawiera część elementów
treść zgody zawiera jeden z elementów

34
Czy w sytuacji wyrażania zgody na procedury medyczne o
podwyższonym ryzyku pacjent:
zobowiązany jest umieścić wyłącznie swój podpis x
napisać własnoręcznie co najmniej jedno pełne zdanie (np. "zrozumiałem 
wszystko i miałem możliwość zadania pytań") + podpis



35 Czy została opracowana karta kontrolna dla pacjenta przed zabiegiem
operacyjnym i znieczuleniem, która systematyzuje ocenę wykonania
następujących czynności:
a) identyfikacja pacjenta,
b) identyfikacja i oznakowanie miejsca operowanego,
c) identyfikacja procedury operacyjnej, d)podpisanie przez pacjenta
zgody na zabieg,
e) podpisanie przez pacjenta zgody na znieczulenie,
f) kontrolę sprawności sprzętu,
g) wdrożenie profilaktyki antybiotykowej,
h) wdrożenie profilaktyki przeciwzakrzepowej,
i) wdrożenie profilaktyki zaburzeń rytmu sercatak, karta kontrolna zawiera wszystkie elementy
tak, karta kontrolna zawiera co najmniej połowę elementów x
tak, karta kontrolna zawiera mniej niż połowę elementów
nie stosuje się karty kontrolnej

36

Czy istnieje udokumentowana procedura liczenia narzędzi oraz 
materiałów opatrunkowych użytych w czasie zabiegu operacyjnego ze 
wskazaniem odpowiedzialnych osób za poszczególne czynności
tak x
nie

37
Czy spośród  sal operacyjnych wykorzystywanych przez oddział  została 
wydzielona sala do zabiegów septycznych 
tak x
nie

38 Czy jest możliwość wykonania badania śródoperacyjnego?
nie
tak, jest podpisana stała umowa z zewnętrzną (poza szpitalna) pracownią 
patomorfologii
tak, w szpitalnej pracowni patomorfologii x

39 Czy w ciągu ostatnich 2 lat w oddziale doszło do pozostawienia ciała
obcego u pacjentów operowanych:
nie x
tak, liczba przypadków
brak mozliwości ustalenia

40 Czy w ciągu ostatnich 2 lat w oddziale doszło do poparzenia pacjenta na 
sali operacyjnej 
nie x
tak, liczba
brak mozliwości ustalenia

41 Czy w ciągu ostatnich 2 lat w oddziale doszło do zatrzymania krążenia w 
czasie planowego zabiegu 
nie x
tak, liczba
brak mozliwości ustalenia

42
Czy w odddziale została wydzielona sala pooperacyjna posiadająca 
odpowiedni sprzęt do intensywnego nadzoru
tak x
nie

43 Czy są analizowane odległe skutki wykonywanych zabiegów i
dokumentowane na podstawie kontroli pooperacyjnych w oparciu o
określony wcześniej rodzaj zbieranych danych (follow up): 
tak, wszystkich zabiegów
tak, części zabiegów
nie analizuje się skutków zabiegów x



44
Odsetek zakażeń miejsca operowanego po operacjach czystych w 
ostatnim roku kalendarzowym wyniósł
0 x
do 2 %
ponad 2 %
brak rejestracji

45 Czy w  w poprzednim roku kalendarzowym były  przypadki wykonania 
zabiegów aseptycznych na sali chorych.
tak
nie x

46

Czy w ostatnim roku kalendarzowym personel oddziału odbył 
udokumentowane szkolenia z zakresu zapobiegania zakażeniom 
szpitalnym
tak, cały personel dwukrotnie x
tak, cały personel jeden raz
tak, część personelu
nie

47  Czy w oddziale funkcjonuje rejestracja zakażeń szpitalnych:
aktywna tj. prowadzona przez pielęgniarkę łącznikową/epidemiologiczną x
czynno-bierna tj. zgłasza laboratorium mikrobiologiczne
bierna, tj. lekarz prowadzący 
brak rejestracji

48
Czy kontrola Inspekcji Sanitarnej oddziału w ostatnim roku 
kalendarzowym wykazała w zakresie warunków sanitarnych:
poważne uchybienia
drobne uchybienia
nie wykazała uchybień x
nie przeprowadzono kontroli

49 Czy w oddziale przeprowadzono udokumentowane szkolenia całego 
personelu kontaktującego sie z pacjentami z techniki higienicznego 
mycia rąk zgodnie z normą PN-EN 1499; 1500
tak x
nie

50 Czy oddział jest tak zorganizowany, że istnieje rozdział pomieszczeń na 
strefy higieniczno-sanitarne, w taki sposób, że jest możliwa izolacja: a) 
strefy czystości ciągłej (magazyn zasobów czystych), b)strefy czystości 
zmiennej (gabinety zabiegowe, sale operacyjne), c)strefy ciągłego 
skażenia (brudownik, składy brudne, post-morte itp.

tak x
nie

51
Czy w salach chorych istnieje dostępność preparatów dezynfekcyjnych
do rąk :
tak, we wszystkich salach x
tak, w części sal
nie

52 Czy w oddziale rękawice ochronne stosowane są w/g zasady jedno 
założenie – 1 pacjent; jedno założenie – 1 skażenie
tak x
nie

53
Czy oddział dla potrzeb sterylizacji sprzętu korzystał w ostatnim roku 
kalendarzowym ze sterylizatorów na suche gorące powietrze
tak
nie x



54 Czy w ostatnim roku kalendarzowym wykorzystywano w oddziale sprzęt 
jednorazowego użycia po resteryliacji?
tak
nie x

55 Czy sprzęt mający kontakt inwazyjny ze śluzówkami i spojówkami, 
sprzęt który przerywa ciągłość skóry i tkanek, ma kontakt z jałowymi 
jamami ciała, jest poddany procesowi sterylizacji.

tak x
nie

56 Czy obwodowe wkłucia dożylne są wymieniane
po wystąpieniu objawów infekcji
standardowo po 72 godzinach x
standardowo po 72 godzinach i jest prowadzona karta obserwacji wkłucia

57
Czy badanie nosicielstwa MRSA przed hospitalizacją w trybie planowym 
wykonuje się u pacjentów:
wszystkich
wybranych, ściśle zdefiniowanych przypadkach (określonych 
udokumnetowaną procedurą)
nie wykonuje się x

58 Czy w oddziale funkcjonuje system oceny ryzyka, zapobiegania
powstawaniu i leczenia odleżyn :
tak x
nie

59
Liczba materacy o stopniowanym ucisku użytkowancyh przez oddział w 
ostatnim roku kalendarzowym
0 x
1- 3 materace
powyżej 3

60 Liczba zarejestrowanych zdarzeń niepożądanych związanych ze
stosowaniem leków w ostatnim roku kalendarzowym
0 x
1 do 5
powyżej 5

UWAGI



ODDZIAŁY ZACHOWAWCZE (poniżej proszę podać nazwę oddziału)
Stacja dializ

Imię i Nazwisko Kierownika 
Anna Struś
Stopień Naukowy

1 Liczba łóżek  na oddziale 11
2 Liczba hospitalizacji w trybie planowym  w oddziale, w ostatnim roku 

kalendarzowym
0

3 Liczba hospitalizacji w trybie ostrym w oddziale w ostatnim roku 
kalendarzowym

0

4 Średnie obłożenie łóżka na oddziale w ostatnim roku kalendarzowym 0

5 Średni czas pobytu pacjenta (bez hospitalizacji jednodniowych) w 
ostatnim roku kalendarzowym

0

6 Liczba zabiegów inwazyjnych diagnostycznych i/ lub terapeutycznych 
wykonanych  w oddziale w ostatnim roku kalendarzowym 9335

7 Proszę podać rodzaj i liczbę 5 najczęściej wykonywanych zabiegów 
inwazyjnych (zgodnie z klasyfikacją ICD 9) w ostatnim roku 
kalendarzowym

0

rodzaj: 0
rodzaj: 0
rodzaj: 0
rodzaj: 0
rodzaj: 0

8 Liczba zgonów pacjentów oddziału przyjętych w trybie planowym w 
ostatnim roku kalendarzowym

0

9 Liczba zatrudnionych lekarzy w przeliczeniu na etat rozliczeniowy 
(średnio 170 godzin): 

3

ogólną 0
prof. 0
dr hab. 0
dr n. med. 0
z II stopniem specjalizacji 1
z I stopniem specjalizacji 1
bez specjalizacji 1

10 Liczba wszystkich zatrudnionych pielęgniarek w oddziale: 15
z wykształceniem średnim 15
z wykształceniem wyższym 0

11 Liczba chorych żywionych pozajelitowo żywionych w czasie ubiegłego 
roku przez wkłucia obwodowe

0

12 Stosunek liczby sal do  sal z wydzielonym węzłem sanitarnym
>80% x
 60-80%
<60%

13 Czy w ostatnim roku kalendarzowym była koniecznośćć umieszczenia
pacjentów na łóżkach ustawionych w korytarzu
tak
nie x

14 Czy wszyscy lekarze i pielęgniarki są systematycznie (raz w roku)
szkoleni w zakresie udzielania pomocy w stanach zagrożenia życia.
Szkolenia są udokumentowane:
tak,  są prowadzone z użyciem fantomu x
tak, są prowadzone bez użycia fantomu
nie



15 Proszę podać liczbę lekarzy w oddziale (nie bierze się pod uwagę 
lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych w IP lub SOR) na dyżurze  
nocnym
1 x
2lub więcej

16

Czy lekarz dyżurujący w oddziale zachowawczym ma dodatkowe 
obowiązki dyżurowe w innym oddziale (ze względu na niepełną obsadę 
dyżurową w innym oddziale) 
tak
nie x

17 Czy dyżury w oddziale pełnią lekarze zatrudnieni na stałe w innych 
zakładach opieki zdrowotnej?
tak x
nie

18 Czy w skład zespołu terapeutycznego wchodzą na stałe rehabilitanci?

tak
nie x

19 Czy rutynowe wpisy z obserwacjami w historii choroby, dotyczące stanu
zdrowia każdego pacjenta  dokonywane są przez lekarzy
codziennie u wszystkich pacjentów (łącznie z dniami wolnymi od pracy) x
codziennie u wybranych pacjentów (łącznie z dniami wolnymi od pracy)
zazwyczaj codziennie u wszystkich pacjentów
zazwyczaj codziennie u wybranych pacjentów
 rzadziej

20 Czy personel oddziału wykonuje endoskopię przewodu pokarmowego i
posiada odpowiednie udokumentowane kwalifikacje, uprawniające do
ich samodzielnego wykonywania: 
tak
nie
nie wykonuje x

21 Czy personel oddziału wykonuje bronchoskopię i posiada odpowiednie
udokumentowane kwalifikacje, uprawniające do ich samodzielnego
wykonywania:
tak
nie
nie wykonuje x

22 Czy personel oddziału wykonuje zabiegi radiologii interwencyjnej i
posiada odpowiednie udokumentowane kwalifikacje, uprawniające do
ich samodzielnego wykonywania:
tak
nie x
nie wykonuje

23 Czy w oddziale wykonuje się zabiegi PTCA/ stentowania tętnic
wieńcowych
tak, a w szpitalu jest oddział torako lub kardiochirurgii
tak, ale w szpitalu nie ma oddziału torako lub kardiochirurgii
nie x

24 Czy lekarze oddziału na dyżurze oceniają zdjęcia rentgenowskie
po opisie radiologa x
samodzielnie, bez opisu radiologa

25 Czy personel oddziału wykonuje procedury medyczne wymagające
zastosowania znieczulenia ogólnego (w tym dożylnego bez intubacji)

tak
nie x



26 Czy personel oddziału wykonuje procedury medyczne wymagające
zastosowania sedacji
tak x
nie

27 Czy każdy pacjent po zakończeniu procedury medycznej z
zastosowaniem znieczulenia ogólnego (w tym dożylnego bez intubacji)
trafia na salę wzmożonego nadzoru (stała obecność personelu
medycznego, dostępność aparatury monitorującej czynności życiowe)

tak x
nie

28 Czy przed każdą inwazyjną procedurą medyczną jest oceniane ryzyko
związane z tą procedurą , a odpowiedni zapis jest zawarty w historii
choroby. Ocena uwzględnia m.in ryzyko infekcji,  krwawienia itp...

 
tak x
nie

29 Czy przed każdą procedurą wymagającą znieczulenia ogólnego lub
regionalnego pacjent jest badany przez anestezjologa i jest to
odnotowane w dokumentacji medycznej pacjenta: 
tak x
nie

30 Czy została opracowana karta kontrolna dla pacjenta przed zabiegiem o
podwyższonym ryzyku (w tym zabiegiem wymagającym znieczulenia),
która systematyzuje ocenę wykonania następujących czynności:
a) identyfikacja pacjenta,
b) identyfikacja procedury medycznej,
c) podpisanie przez pacjenta zgody na zabieg,
d) podpisanie przez pacjenta (prawnych opiekunów) zgody na
znieczulenie

tak x
nie

31 Czy w oddziale są używane formularze świadomej zgody dotyczące
najczęściej wykonywanych zabiegów o podwyższonym ryzyku:
endoskopowych procedur diagnostyczno-terapeutycznych, radiologii
interwencyjnej, procedur diagnostycznych z parenteralnym podaniem
kontrastu, inwazyjnych procedur diagnostycznych lub terapeutycznych
wykonywanych pod kontrolą ultrasonografii, RTG, TK

tak x
nie

32

Czy w treści zgody pacjenta na procedurę medyczną o podwyższonym 
ryzyku umieszczone są  informacje o:
a) istocie, celu i rodzaju zabiegu,
b) normalnych następstwach zabiegu,
c) alternatywnych możliwościach leczenia, ich zaletach i wadach,
d) ryzyku najczęstszych powikłań
treść zgody zawiera wszystkie elementy x
treść zgody zawiera część elementów
treść zgody zawiera jeden z elementów

33
Czy w sytuacji wyrażania zgody na procedury medyczne o
podwyższonym ryzyku pacjent:
zobowiązany jest umieścić wyłącznie swój podpis x



napisać własnoręcznie co najmniej jedno pełne zdanie (np. "zrozumiałem 
wszystko i miałem możliwość zadania pytań") + podpis

34 Czy w oddziale jest udokumentowana procedura przygotowania do 
zabiegu aseptycznego, uwzględniająca kąpiel pacjenta i sposób 
usuwania owłosienia (o ile zachodzi taka potrzeba)
tak x
nie

35 Czy w  w poprzednim roku kalendarzowym były  przypadki wykonania 
zabiegów aseptycznych na sali chorych.
tak
nie x

36 Czy w ciągu ostatnich  2 lat doszło do zatrzymania krążenia w czasie 
planowego zabiegu wykonywanego przez personel oddziału 

nie x
tak
brak mozliwości ustalenia

37 Czy w ciągu ostatnich  2 lat doszło do zgonu w czasie planowego 
zabiegu wykonywanego przez personel oddziału 
nie x
tak
brak mozliwości ustalenia

38 Czy jest możliwość wykonania i kompetentnej oceny w czasie dyżuru 
badań mikrobiologicznych (np. posiew krwi, posiew płynu mózgowo-
rdzeniowego)?
nie
tak, w czasie do 12 godzin od zaistnienia takiej potrzeby
tak w czasie do 4-6 godz. od zaistnienia takiej potrzeby x

39 Czy każda wykorzystywana w oddziale aparatura medyczna jest w
udokumentowany sposób systematycznie sprawdzana i kontrolowana
przez osoby uprawnione i posiada aktualny paszport (dokument, w
którym odnotowuje się każdą naprawę, konserwację i datę nastepnej
konserwacji)?
tak x
nie

40

Czy w ostatnim roku kalendarzowym personel oddziału odbył 
udokumentowane szkolenia z zakresu zapobiegania zakażeniom 
szpitalnym
tak, cały personel dwukrotnie x
tak, cały personel jeden raz
tak, część personelu
nie

41  Czy w oddziale funkcjonuje rejestracja zakażeń szpitalnych:
aktywna tj. prowadzona przez pielęgniarkę łącznikową/epidemiologiczną
czynno-bierna tj. zgłasza laboratorium mikrobiologiczne
bierna, tj. lekarz prowadzący 
brak rejestracji x

42
Czy kontrola Inspekcji Sanitarnej oddziału w ostatnim roku 
kalendarzowym wykazała w zakresie warunków sanitarnych:
poważne uchybienia
drobne uchybienia
nie wykazała uchybień x
nie przeprowadzono kontroli

43 Czy w oddziale przeprowadzono udokumentowane szkolenia  personelu 
kontaktującego sie z pacjentami z techniki higienicznego mycia rąk 
zgodnie z normą PN-EN 1499; 1500



tak x
tak, ponad połowa personelu
nie

44 Czy oddział jest tak zorganizowany, że istnieje rozdział pomieszczeń na 
strefy higieniczno-sanitarne, w taki sposób, że jest możliwa izolacja:
a) strefy czystości ciągłej (magazyn zasobów czystych),
b) strefy czystości zmiennej (gabinety zabiegowe, sale operacyjne),
c) strefy ciągłego skażenia (brudownik, składy brudne, post-morte itp. 

tak x
nie

45
Czy w sali chorych istnieje dostępność preparatów dezynfekcyjnych do
rąk :
tak, we wszystkich salach x
tak, w części sal
nie

46 Czy rękawice ochronne stosowane są w/g zasady jedno założenie – 1 
pacjent; jedno założenie – 1 skażenie
tak x
nie

47
Czy oddział dla potrzeb sterylizacji sprzętu korzystał w ostatnim roku 
kalendarzowym ze sterylizatorów na suche gorące powietrze
tak
nie x

48 Czy w ostatnim roku kalendarzowym wykorzystywano w oddziale sprzęt 
jednorazowego użycia po resteryliacji?
tak
nie x

49 Czy personel medyczny prowadzi dezynfekcję:  słuchawek lekarskich i 
mankietów do RR, termometrów lekarskich, głowic USG, osprzętu EKG i 
EEG itp.
tak x
nie

50 Czy sprzęt mający kontakt inwazyjny ze śluzówkami i spojówkami, 
sprzęt który przerywa ciągłość skóry i tkanek, ma kontakt z jałowymi 
jamami ciała, jest poddany procesowi sterylizacji.

tak
nie x

51 Czy obwodowe wkłucia dożylne są wymieniane
po wystąpieniu objawów infekcji x
standardowo po 72 godzinach
standardowo po 72 godzinach i jest prowadzona karta obserwacji wkłucia

52 Liczba zarejestrowanych zdarzeń niepożądanych związanych ze
stosowaniem leków w ostatnim roku kalendarzowym
0 x
1 do 5
powyżej 5

53
Czy badanie nosicielstwa MRSA przed hospitalizacją w trybie planowym 
wykonuje się u pacjentów:
wszystkich
wybranych, ściśle zdefiniowanych przypadkach (określonych 
udokumnetowaną procedurą)
nie wykonuje się x



54 Czy w oddziale funkcjonuje system oceny ryzyka, zapobiegania
powstawaniu i leczenia odleżyn :
tak x
nie

55
Liczba materacy o stopniowanym ucisku użytkowancyh przez oddział w 
ostatnim roku kalendarzowym
0 x
1- 3 materace
powyżej 3

UWAGI



ODDZIAŁ ZABIEGOWY - (proszę podać nazwę poniżej)
Chirurgii urazowo ortopedycznej
Imię i Nazwisko Kierownika 
Krzysztof Winiarek
Stopień Naukowy
doktor nauk medycznych

1 Liczba łóżek  na oddziale 32
2 liczba hospitalizacji w trybie planowym  w oddziale, w ostatnim roku 

kalendarzowym
624

3 Liczba hospitalizacji w trybie ostrym w oddziale w ostatnim roku 
kalendarzowym

507

4 Średni czas pobytu pacjenta (bez hospitalizacji jednodniowych) w 
ostatnim roku kalendarzowym

5

5 Liczba operacji wykonanych w trybie planowym w ostatnim roku 
kalendarzowym

925

6 Liczba operacji wykonanych w ramach ostrego dyżuru w ostatnim roku 
kalendarzowym

128

7 Liczba wszystkich zgonów w ostatnim roku kalendarzowym 3
8 Liczba zgonów pacjentów oddziału przyjętych w trybie planowym w 

ostatnim roku kalendarzowym
0

9 Liczba zatrudnionych lekarzy w przeliczeniu na etat rozliczeniowy 
(średnio 170 godzin): 

7

ogólną 0
prof. 0
dr hab. 0
dr n. med. 0
z II stopniem specjalizacji 4
z I stopniem specjalizacji 0
bez specjalizacji 3

10 Liczba wszystkich zatrudnionych pielęgniarek w oddziale: 16
z wykształceniem średnim 15
z wykształceniem wyższym 1

11 Liczba 5 planowych, najczęściej wykonywanych operacji w ciągu 
ostatniego roku kalendarzowego(podać rodzaj i liczbę)

900

rodzaj aloplasyka stawu biodrowego 200
rodzaj artroskopia kolana 200
rodzaj neuroliza nerwu posrodkowego 200
rodzaj operacja paluchow koslawych 100
rodzaj zespolenia zlamań kosci dlugich 200

12 Liczba pacjentów przyjętych planowo do oddziału i zoperowanych w tej
samej  lub następnej dobie (dotyczy ostatniego roku kalendarzowego) 570

13 Liczba pacjentów przyjętych w trybie ostrym do oddziału i
zoperowanych w I dobie pobytu w ostatnim roku kalendarzowym 

200

14 Odsetek pacjentów przyjętych planowo do oddziału i zoperowanych w
tej samej lub następnej dobie w stosunku do wszystkich pacjentów
przyjętych planowo do oddziału (dotyczy ostatniego roku
kalendarzowego)
>80% x
50-80 %
<50 %

15 Stosunek liczby sal do  sal z wydzielonym węzłem sanitarnym
>80% x
 60-80%
<60%



16 Czy wszyscy lekarze i pielęgniarki są systematycznie (raz w roku)
szkoleni w zakresie udzielania pomocy w stanach zagrożenia życia.
Szkolenia są udokumentowane:
tak,  są prowadzone z użyciem fantomu
tak, są prowadzone bez użycia fantomu x
nie

17 Odsetek osób zaszczepionych przeciwko wirusowemu zapaleniu 
wątroby typu B przyjętych do planowych zabiegów operacyjnych w 
ostatnim roku kalendarzowym
0 lub brak danych
poniżej 50%
50% i wiecej x

18 Czy przed znieczuleniem ogólnym lub regionalnym każdy pacjent jest
badany przez anestezjologa i jest to odnotowane w dokumentacji
pacjenta: 
tak x
nie

19 Czy jest możliwość wykonania i kompetentnej oceny w czasie dyżuru 
badań mikrobiologicznych (np. posiew krwi, posiew płynu mózgowo-
rdzeniowego)?
nie
tak, w czasie do 12 godzin od zaistnienia takiej potrzeby
tak w czasie do 4-6 godz. od zaistnienia takiej potrzeby x

20
Pacjenci do planowego zabiegu operacyjnego wyznaczonego w
poniedziałek są przyjmowania do oddziału
w piątek lub wcześniej
w sobotę
w niedzielę lub poniedziałek rano x

21 Czy w strukturach oddziału funkcjonuje Ambulatoryjna Poradnia 
tak
nie x

22 Stosunek liczby sal chorych, do  sal z wydzielonym węzłem sanitarnym

>80% x
 60-80%
<60%

23 Proszę podać liczbę lekarzy w oddziale (nie bierze się pod uwagę 
lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych w IP lub SOR) na dyżurze  
nocnym
1 x
2
3 lub więcej

24 Czy w skład każdego zespołu ostrodyżurowego wchodzi lekarz z
niezbędnymi uprawnieniami do samodzielnego wykonywania pracy
(specjalista chirurg)
tak x
nie

25 Czy dyżury w oddziale pełnią lekarze zatrudnieni na stałe w innych 
zakładach opieki zdrowotnej?
tak x
nie

26

Czy lekarz dyżurujący w oddziale  ma dodatkowe obowiązki dyżurowe w 
innym oddziale (ze względu na niepełną obsadę dyżurową w innym 
oddziale) 
tak x
nie



27 Czy lekarze oddziału na dyżurze oceniają zdjęcia rentgenowskie
po opisie radiologa x
samodzielnie, bez opisu radiologa

28 Czy w czasie dyżuru jest możliwość wykonania i kompetentnej oceny 
badania USG ?
nie
tak x

29 Czy w czasie dyżuru jest możliwość wykonania badania 
endoskopowego ?
nie
tak x

30 Czy w skład zespołu terapeutycznego wchodzą na stałe rehabilitanci?

tak x
nie

31 Czy na oddziale obowiązują następujące wytyczne przed planowanymi
zabiegami operacyjnymi:
a) leczenie infekcji przed planowym zabiegiem,
b) unikanie golenia miejsca operowanego, a jeżeli to niemożliwe, to
golenie bezpośrednio przed zabiegiem,
c) okołooperacyjna kontrola glikemii, d)procedura kąpieli pacjenta przed
zabiegiem aseptycznym
tak i obejmują wszystkie elementy x
tak i obejmują trzy elementy
tak i obejmują dwa elementy
tak i obejmują jeden element
nie obowiązują takie wytyczne

32 Czy w oddziale wprowadzono jednolite, udokumentowane zasady
obowiązujące wszystkich lekarzy zapobiegania powikłaniom zatorowo -
zakrzepowym: 
tak x
nie

33

Czy w treści zgody pacjenta na procedurę medyczną o podwyższonym 
ryzyku umieszczone są  informacje o:
a) istocie, celu i rodzaju zabiegu,
b) normalnych następstwach zabiegu,
c) alternatywnych możliwościach leczenia, ich zaletach i wadach,
d) ryzyku najczęstszych powikłań
treść zgody zawiera wszystkie elementy x
treść zgody zawiera część elementów
treść zgody zawiera jeden z elementów

34
Czy w sytuacji wyrażania zgody na procedury medyczne o
podwyższonym ryzyku pacjent:
zobowiązany jest umieścić wyłącznie swój podpis x
napisać własnoręcznie co najmniej jedno pełne zdanie (np. "zrozumiałem 
wszystko i miałem możliwość zadania pytań") + podpis



35 Czy została opracowana karta kontrolna dla pacjenta przed zabiegiem
operacyjnym i znieczuleniem, która systematyzuje ocenę wykonania
następujących czynności:
a) identyfikacja pacjenta,
b) identyfikacja i oznakowanie miejsca operowanego,
c) identyfikacja procedury operacyjnej, d)podpisanie przez pacjenta
zgody na zabieg,
e) podpisanie przez pacjenta zgody na znieczulenie,
f) kontrolę sprawności sprzętu,
g) wdrożenie profilaktyki antybiotykowej,
h) wdrożenie profilaktyki przeciwzakrzepowej,
i) wdrożenie profilaktyki zaburzeń rytmu sercatak, karta kontrolna zawiera wszystkie elementy
tak, karta kontrolna zawiera co najmniej połowę elementów x
tak, karta kontrolna zawiera mniej niż połowę elementów
nie stosuje się karty kontrolnej

36

Czy istnieje udokumentowana procedura liczenia narzędzi oraz 
materiałów opatrunkowych użytych w czasie zabiegu operacyjnego ze 
wskazaniem odpowiedzialnych osób za poszczególne czynności
tak x
nie

37
Czy spośród  sal operacyjnych wykorzystywanych przez oddział  została 
wydzielona sala do zabiegów septycznych 
tak x
nie

38 Czy jest możliwość wykonania badania śródoperacyjnego?
nie
tak, jest podpisana stała umowa z zewnętrzną (poza szpitalna) pracownią 
patomorfologii
tak, w szpitalnej pracowni patomorfologii x

39 Czy w ciągu ostatnich 2 lat w oddziale doszło do pozostawienia ciała
obcego u pacjentów operowanych:
nie x
tak, liczba przypadków
brak mozliwości ustalenia

40 Czy w ciągu ostatnich 2 lat w oddziale doszło do poparzenia pacjenta na 
sali operacyjnej 
nie x
tak, liczba
brak mozliwości ustalenia

41 Czy w ciągu ostatnich 2 lat w oddziale doszło do zatrzymania krążenia w 
czasie planowego zabiegu 
nie x
tak, liczba
brak mozliwości ustalenia

42
Czy w odddziale została wydzielona sala pooperacyjna posiadająca 
odpowiedni sprzęt do intensywnego nadzoru
tak
nie x

43 Czy są analizowane odległe skutki wykonywanych zabiegów i
dokumentowane na podstawie kontroli pooperacyjnych w oparciu o
określony wcześniej rodzaj zbieranych danych (follow up): 
tak, wszystkich zabiegów x
tak, części zabiegów
nie analizuje się skutków zabiegów



44
Odsetek zakażeń miejsca operowanego po operacjach czystych w 
ostatnim roku kalendarzowym wyniósł
0 x
do 2 %
ponad 2 %
brak rejestracji

45 Czy w  w poprzednim roku kalendarzowym były  przypadki wykonania 
zabiegów aseptycznych na sali chorych.
tak
nie x

46

Czy w ostatnim roku kalendarzowym personel oddziału odbył 
udokumentowane szkolenia z zakresu zapobiegania zakażeniom 
szpitalnym
tak, cały personel dwukrotnie x
tak, cały personel jeden raz
tak, część personelu
nie

47  Czy w oddziale funkcjonuje rejestracja zakażeń szpitalnych:
aktywna tj. prowadzona przez pielęgniarkę łącznikową/epidemiologiczną x
czynno-bierna tj. zgłasza laboratorium mikrobiologiczne
bierna, tj. lekarz prowadzący 
brak rejestracji

48
Czy kontrola Inspekcji Sanitarnej oddziału w ostatnim roku 
kalendarzowym wykazała w zakresie warunków sanitarnych:
poważne uchybienia
drobne uchybienia
nie wykazała uchybień x
nie przeprowadzono kontroli

49 Czy w oddziale przeprowadzono udokumentowane szkolenia całego 
personelu kontaktującego sie z pacjentami z techniki higienicznego 
mycia rąk zgodnie z normą PN-EN 1499; 1500
tak x
nie

50 Czy oddział jest tak zorganizowany, że istnieje rozdział pomieszczeń na 
strefy higieniczno-sanitarne, w taki sposób, że jest możliwa izolacja: a) 
strefy czystości ciągłej (magazyn zasobów czystych), b)strefy czystości 
zmiennej (gabinety zabiegowe, sale operacyjne), c)strefy ciągłego 
skażenia (brudownik, składy brudne, post-morte itp.

tak x
nie

51
Czy w salach chorych istnieje dostępność preparatów dezynfekcyjnych
do rąk :
tak, we wszystkich salach x
tak, w części sal
nie

52 Czy w oddziale rękawice ochronne stosowane są w/g zasady jedno 
założenie – 1 pacjent; jedno założenie – 1 skażenie
tak x
nie

53
Czy oddział dla potrzeb sterylizacji sprzętu korzystał w ostatnim roku 
kalendarzowym ze sterylizatorów na suche gorące powietrze
tak
nie x



54 Czy w ostatnim roku kalendarzowym wykorzystywano w oddziale sprzęt 
jednorazowego użycia po resteryliacji?
tak
nie x

55 Czy sprzęt mający kontakt inwazyjny ze śluzówkami i spojówkami, 
sprzęt który przerywa ciągłość skóry i tkanek, ma kontakt z jałowymi 
jamami ciała, jest poddany procesowi sterylizacji.

tak x
nie

56 Czy obwodowe wkłucia dożylne są wymieniane
po wystąpieniu objawów infekcji
standardowo po 72 godzinach
standardowo po 72 godzinach i jest prowadzona karta obserwacji wkłucia x

57
Czy badanie nosicielstwa MRSA przed hospitalizacją w trybie planowym 
wykonuje się u pacjentów:
wszystkich
wybranych, ściśle zdefiniowanych przypadkach (określonych 
udokumnetowaną procedurą) x

nie wykonuje się
58 Czy w oddziale funkcjonuje system oceny ryzyka, zapobiegania

powstawaniu i leczenia odleżyn :
tak x
nie

59
Liczba materacy o stopniowanym ucisku użytkowancyh przez oddział w 
ostatnim roku kalendarzowym
0
1- 3 materace
powyżej 3 x

60 Liczba zarejestrowanych zdarzeń niepożądanych związanych ze
stosowaniem leków w ostatnim roku kalendarzowym
0 x
1 do 5
powyżej 5

UWAGI



ODDZIAŁY ZACHOWAWCZE (poniżej proszę podać nazwę oddziału)
Chorób wewnetrznych

Imię i Nazwisko Kierownika 
Witold Armada
Stopień Naukowy

1 Liczba łóżek  na oddziale 32
2 Liczba hospitalizacji w trybie planowym  w oddziale, w ostatnim roku 

kalendarzowym
553

3 Liczba hospitalizacji w trybie ostrym w oddziale w ostatnim roku 
kalendarzowym

994

4 Średnie obłożenie łóżka na oddziale w ostatnim roku kalendarzowym 73%

5 Średni czas pobytu pacjenta (bez hospitalizacji jednodniowych) w 
ostatnim roku kalendarzowym

6

6 Liczba zabiegów inwazyjnych diagnostycznych i/ lub terapeutycznych 
wykonanych  w oddziale w ostatnim roku kalendarzowym 0

7 Proszę podać rodzaj i liczbę 5 najczęściej wykonywanych zabiegów 
inwazyjnych (zgodnie z klasyfikacją ICD 9) w ostatnim roku 
kalendarzowym

0

rodzaj: 0
rodzaj: 0
rodzaj: 0
rodzaj: 0
rodzaj: 0

8 Liczba zgonów pacjentów oddziału przyjętych w trybie planowym w 
ostatnim roku kalendarzowym

82

9 Liczba zatrudnionych lekarzy w przeliczeniu na etat rozliczeniowy 
(średnio 170 godzin): 

5

ogólną 0
prof. 0
dr hab. 0
dr n. med. 0
z II stopniem specjalizacji 5
z I stopniem specjalizacji 0
bez specjalizacji 0

10 Liczba wszystkich zatrudnionych pielęgniarek w oddziale: 15
z wykształceniem średnim 12
z wykształceniem wyższym 3

11 Liczba chorych żywionych pozajelitowo żywionych w czasie ubiegłego 
roku przez wkłucia obwodowe

0

12 Stosunek liczby sal do  sal z wydzielonym węzłem sanitarnym
>80% x
 60-80%
<60%

13 Czy w ostatnim roku kalendarzowym była koniecznośćć umieszczenia
pacjentów na łóżkach ustawionych w korytarzu
tak
nie x

14 Czy wszyscy lekarze i pielęgniarki są systematycznie (raz w roku)
szkoleni w zakresie udzielania pomocy w stanach zagrożenia życia.
Szkolenia są udokumentowane:
tak,  są prowadzone z użyciem fantomu
tak, są prowadzone bez użycia fantomu x
nie



15 Proszę podać liczbę lekarzy w oddziale (nie bierze się pod uwagę 
lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych w IP lub SOR) na dyżurze  
nocnym
1 x
2lub więcej

16

Czy lekarz dyżurujący w oddziale zachowawczym ma dodatkowe 
obowiązki dyżurowe w innym oddziale (ze względu na niepełną obsadę 
dyżurową w innym oddziale) 
tak
nie x

17 Czy dyżury w oddziale pełnią lekarze zatrudnieni na stałe w innych 
zakładach opieki zdrowotnej?
tak x
nie

18 Czy w skład zespołu terapeutycznego wchodzą na stałe rehabilitanci?

tak
nie x

19 Czy rutynowe wpisy z obserwacjami w historii choroby, dotyczące stanu
zdrowia każdego pacjenta  dokonywane są przez lekarzy
codziennie u wszystkich pacjentów (łącznie z dniami wolnymi od pracy) x
codziennie u wybranych pacjentów (łącznie z dniami wolnymi od pracy)
zazwyczaj codziennie u wszystkich pacjentów
zazwyczaj codziennie u wybranych pacjentów
 rzadziej

20 Czy personel oddziału wykonuje endoskopię przewodu pokarmowego i
posiada odpowiednie udokumentowane kwalifikacje, uprawniające do
ich samodzielnego wykonywania: 
tak
nie x
nie wykonuje

21 Czy personel oddziału wykonuje bronchoskopię i posiada odpowiednie
udokumentowane kwalifikacje, uprawniające do ich samodzielnego
wykonywania:
tak
nie x
nie wykonuje

22 Czy personel oddziału wykonuje zabiegi radiologii interwencyjnej i
posiada odpowiednie udokumentowane kwalifikacje, uprawniające do
ich samodzielnego wykonywania:
tak
nie x
nie wykonuje

23 Czy w oddziale wykonuje się zabiegi PTCA/ stentowania tętnic
wieńcowych
tak, a w szpitalu jest oddział torako lub kardiochirurgii
tak, ale w szpitalu nie ma oddziału torako lub kardiochirurgii
nie x

24 Czy lekarze oddziału na dyżurze oceniają zdjęcia rentgenowskie
po opisie radiologa x
samodzielnie, bez opisu radiologa

25 Czy personel oddziału wykonuje procedury medyczne wymagające
zastosowania znieczulenia ogólnego (w tym dożylnego bez intubacji)

tak
nie x



26 Czy personel oddziału wykonuje procedury medyczne wymagające
zastosowania sedacji
tak x
nie

27 Czy każdy pacjent po zakończeniu procedury medycznej z
zastosowaniem znieczulenia ogólnego (w tym dożylnego bez intubacji)
trafia na salę wzmożonego nadzoru (stała obecność personelu
medycznego, dostępność aparatury monitorującej czynności życiowe)

tak
nie x

28 Czy przed każdą inwazyjną procedurą medyczną jest oceniane ryzyko
związane z tą procedurą , a odpowiedni zapis jest zawarty w historii
choroby. Ocena uwzględnia m.in ryzyko infekcji,  krwawienia itp...

 
tak x
nie

29 Czy przed każdą procedurą wymagającą znieczulenia ogólnego lub
regionalnego pacjent jest badany przez anestezjologa i jest to
odnotowane w dokumentacji medycznej pacjenta: 
tak x
nie

30 Czy została opracowana karta kontrolna dla pacjenta przed zabiegiem o
podwyższonym ryzyku (w tym zabiegiem wymagającym znieczulenia),
która systematyzuje ocenę wykonania następujących czynności:
a) identyfikacja pacjenta,
b) identyfikacja procedury medycznej,
c) podpisanie przez pacjenta zgody na zabieg,
d) podpisanie przez pacjenta (prawnych opiekunów) zgody na
znieczulenie

tak x
nie

31 Czy w oddziale są używane formularze świadomej zgody dotyczące
najczęściej wykonywanych zabiegów o podwyższonym ryzyku:
endoskopowych procedur diagnostyczno-terapeutycznych, radiologii
interwencyjnej, procedur diagnostycznych z parenteralnym podaniem
kontrastu, inwazyjnych procedur diagnostycznych lub terapeutycznych
wykonywanych pod kontrolą ultrasonografii, RTG, TK

tak x
nie

32

Czy w treści zgody pacjenta na procedurę medyczną o podwyższonym 
ryzyku umieszczone są  informacje o:
a) istocie, celu i rodzaju zabiegu,
b) normalnych następstwach zabiegu,
c) alternatywnych możliwościach leczenia, ich zaletach i wadach,
d) ryzyku najczęstszych powikłań
treść zgody zawiera wszystkie elementy x
treść zgody zawiera część elementów
treść zgody zawiera jeden z elementów

33
Czy w sytuacji wyrażania zgody na procedury medyczne o
podwyższonym ryzyku pacjent:
zobowiązany jest umieścić wyłącznie swój podpis x



napisać własnoręcznie co najmniej jedno pełne zdanie (np. "zrozumiałem 
wszystko i miałem możliwość zadania pytań") + podpis

34 Czy w oddziale jest udokumentowana procedura przygotowania do 
zabiegu aseptycznego, uwzględniająca kąpiel pacjenta i sposób 
usuwania owłosienia (o ile zachodzi taka potrzeba)
tak x
nie

35 Czy w  w poprzednim roku kalendarzowym były  przypadki wykonania 
zabiegów aseptycznych na sali chorych.
tak
nie x

36 Czy w ciągu ostatnich  2 lat doszło do zatrzymania krążenia w czasie 
planowego zabiegu wykonywanego przez personel oddziału 

nie x
tak
brak mozliwości ustalenia

37 Czy w ciągu ostatnich  2 lat doszło do zgonu w czasie planowego 
zabiegu wykonywanego przez personel oddziału 
nie x
tak
brak mozliwości ustalenia

38 Czy jest możliwość wykonania i kompetentnej oceny w czasie dyżuru 
badań mikrobiologicznych (np. posiew krwi, posiew płynu mózgowo-
rdzeniowego)?
nie
tak, w czasie do 12 godzin od zaistnienia takiej potrzeby
tak w czasie do 4-6 godz. od zaistnienia takiej potrzeby x

39 Czy każda wykorzystywana w oddziale aparatura medyczna jest w
udokumentowany sposób systematycznie sprawdzana i kontrolowana
przez osoby uprawnione i posiada aktualny paszport (dokument, w
którym odnotowuje się każdą naprawę, konserwację i datę nastepnej
konserwacji)?
tak x
nie

40

Czy w ostatnim roku kalendarzowym personel oddziału odbył 
udokumentowane szkolenia z zakresu zapobiegania zakażeniom 
szpitalnym
tak, cały personel dwukrotnie x
tak, cały personel jeden raz
tak, część personelu
nie

41  Czy w oddziale funkcjonuje rejestracja zakażeń szpitalnych:
aktywna tj. prowadzona przez pielęgniarkę łącznikową/epidemiologiczną
czynno-bierna tj. zgłasza laboratorium mikrobiologiczne
bierna, tj. lekarz prowadzący x
brak rejestracji

42
Czy kontrola Inspekcji Sanitarnej oddziału w ostatnim roku 
kalendarzowym wykazała w zakresie warunków sanitarnych:
poważne uchybienia
drobne uchybienia
nie wykazała uchybień x
nie przeprowadzono kontroli

43 Czy w oddziale przeprowadzono udokumentowane szkolenia  personelu 
kontaktującego sie z pacjentami z techniki higienicznego mycia rąk 
zgodnie z normą PN-EN 1499; 1500



tak x
tak, ponad połowa personelu
nie

44 Czy oddział jest tak zorganizowany, że istnieje rozdział pomieszczeń na 
strefy higieniczno-sanitarne, w taki sposób, że jest możliwa izolacja:
a) strefy czystości ciągłej (magazyn zasobów czystych),
b) strefy czystości zmiennej (gabinety zabiegowe, sale operacyjne),
c) strefy ciągłego skażenia (brudownik, składy brudne, post-morte itp. 

tak x
nie

45
Czy w sali chorych istnieje dostępność preparatów dezynfekcyjnych do
rąk :
tak, we wszystkich salach
tak, w części sal x
nie

46 Czy rękawice ochronne stosowane są w/g zasady jedno założenie – 1 
pacjent; jedno założenie – 1 skażenie
tak
nie

47
Czy oddział dla potrzeb sterylizacji sprzętu korzystał w ostatnim roku 
kalendarzowym ze sterylizatorów na suche gorące powietrze
tak x
nie

48 Czy w ostatnim roku kalendarzowym wykorzystywano w oddziale sprzęt 
jednorazowego użycia po resteryliacji?
tak
nie x

49 Czy personel medyczny prowadzi dezynfekcję:  słuchawek lekarskich i 
mankietów do RR, termometrów lekarskich, głowic USG, osprzętu EKG i 
EEG itp.
tak x
nie

50 Czy sprzęt mający kontakt inwazyjny ze śluzówkami i spojówkami, 
sprzęt który przerywa ciągłość skóry i tkanek, ma kontakt z jałowymi 
jamami ciała, jest poddany procesowi sterylizacji.

tak x
nie

51 Czy obwodowe wkłucia dożylne są wymieniane
po wystąpieniu objawów infekcji
standardowo po 72 godzinach x
standardowo po 72 godzinach i jest prowadzona karta obserwacji wkłucia

52 Liczba zarejestrowanych zdarzeń niepożądanych związanych ze
stosowaniem leków w ostatnim roku kalendarzowym
0 x
1 do 5
powyżej 5

53
Czy badanie nosicielstwa MRSA przed hospitalizacją w trybie planowym 
wykonuje się u pacjentów:
wszystkich
wybranych, ściśle zdefiniowanych przypadkach (określonych 
udokumnetowaną procedurą)
nie wykonuje się x



54 Czy w oddziale funkcjonuje system oceny ryzyka, zapobiegania
powstawaniu i leczenia odleżyn :
tak x
nie

55
Liczba materacy o stopniowanym ucisku użytkowancyh przez oddział w 
ostatnim roku kalendarzowym
0
1- 3 materace
powyżej 3 x

UWAGI


