1.

2.
3.
4.
5.

Charakterystyka stanu technicznego, funkcjonalnego
i wyposażenia obiektów.
Utrzymanie bieżącej czystości i porządku.
Dezynfekcja narzędzi, sprzętu i rąk.
Sterylizacja narzędzi medycznych.
Odpady medyczne.

Na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego
znajdowało się 608 podmiotów wykonujących
działalność leczniczą:




9 placówek lecznictwa zamkniętego
(w tym 1 szpital – WSZ w Koninie)
599 placówek lecznictwa otwartego
(w tym 188 podmiotów leczniczych i 411 praktyk zawodowych).

W roku 2017 kontrolą objęto:
 szpital,
zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, przychodnie, ośrodki
zdrowia, poradnie, zakłady badań diagnostycznych indywidualne
praktyki lekarskie i pielęgniarskie; gabinety medycyny szkolnej oraz
inne podmioty świadczące usługi medyczne
 Ogółem
w tych placówkach przeprowadzono 125 kontroli
( w tym 9 rekontroli ).

W roku sprawozdawczym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym
w Koninie przeprowadzono:


1 kontrolę kompleksową



22 kontrole tematyczne:

o

4 kontrole przeprowadzone na wniosek,

o

1 w związku z informacją o zmianie lokalizacji gabinetów Poradni Leczenia
Uzależnień,

o

8 przeprowadzonych w związku z przypadkami wystąpienia ognisk zakażeń

szpitalnych (dochodzenia epidemiologiczne: 2 w oddziale wewnętrznym,
2 na OIOM-ie, oddziale chirurgii ogólnej z onkologią, chorób nerek,
położniczo-noworodkowym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym,
o

2 kontrole tematyczne (1 związana z wystąpieniem zachorowania na choroby
zakaźne, 1 w związku z przygotowywaniem szpitala do sezonu wzrostu
zachorowań na grypę).

o

7 przeprowadzonych w zakresie oceny sposobu żywienia pacjentów szpitala.
Dodatkowo przeprowadzono 6 kontroli doraźnych – sprawdzających.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie
w 2017 r. posiadał program dostosowania
pomieszczeń

i

urządzeń

do

wymagań

określonych w przepisach rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie szczegółowych wymagań, jakim
powinny
i

odpowiadać

urządzenia

pomieszczenia

podmiotu

wykonującego

działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r.
poz.739).

Do

31.12.2017r.

program

zrealizowany w całości .

W ramach programu WSZ podjął działania w następujących
oddziałach:
 dziecięcy - montaż płuczki-dezynfektora,
 wewnętrzny z pododdziałem gastroenterologii

- montaż

płuczki-dezynfektora,
 centralna sterylizatornia - wprowadzenie ISO,
 noworodkowy - założono nowe cokoliki z PCV na ściany,
 leczenia

uzależnień

–

dostosowano

pomieszczenie

higieniczno-sanitarne dla osób niepełnosprawnych,
 chorób

nerek

i

dializoterapii

pomieszczenie

-

wyposażono

higieniczno-sanitarne

niepełnosprawnych,

wyposażono

w

dla

stanowisko

natrysk
osób
nadzoru

pielęgniarskiego w urządzenia umożliwiające bezpośrednią

nie

został

obserwację pacjentów,
 pracownia endoskopii gastroenterologicznej - zapewniono
pomieszczenie sanitarne wyposażone dodatkowo w bidet
,wykonano

wentylację

nawiewno-wyciągową,

zapewniono

pokój ze stanowiskiem wybudzeniowym,
 szpitalny
i

oddział

traumatologii

ratunkowy,
narządu

kardiologiczny,
ruchu,

chirurgii

ortopedii
ogólnej

i onkologicznej, zakładu mikrobiologii klinicznej, zakładu
diagnostyki laboratoryjnej, zakładu fizjoterapii, neurologii,
blok

operacyjno-ginekologiczny

–

wymiana

posadzki

i wykładzin,
 ortopedii i traumatologii narządu ruchu -

montaż płuczki-

dezynfektora,
 blok operacyjno-ginekologiczny - całkowita modernizacja.

W 2017 r. pod nadzorem PPIS w Koninie znajdowały
się także :



















2 hospicja,
zakład pielęgnacyjno-opiekuńcze
6 szpitali jednodniowych:
Centrum Medycyny Paliatywnej MAXMED 1
w Koninie przy ul. Południowej 3 – Hospicjum
i Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

W roku sprawozdawczym nieprawidłowości w zakresie stanu
higieniczno-sanitarnego
i
technicznego
wykazano
w 2 podmiotach leczniczych, w których wydane zalecenia
pokontrolne dotyczyły:




Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Licheń
z Oddziałem Hospicjum im. bł. Stanisław
Papczyńskiego (hospicjum stacjonarne) w Licheniu
Starym przy ul. Klasztornej 4.



Zakład Opieki Zdrowotnej i Medycyny Pracy
„MED-ALKO” Sp. z o. o. - Szpitalny Oddział
Chirurgii Jednego Dnia w Koninie przy ul. Gajowej
7,



NZOZ EUROMED - Oddział Chirurgii Jednego Dnia
w Koninie przy ul. Szeligowskiego 1,
Lekarska Poradnia Specjalistyczna ESKULAP Oddział Chirurgii Jednego Dnia ESKULAP w Koninie
przy ul. Szeligowskiego 1





, MEDYK” Jankowska, Kielek Spółka Jawna - Oddział
Gastroenterologii Jednodniowej „MEDYK” Konin
w Koninie przy ul. Szpitalnej 43.
Przychodnia Onkologiczna „ONKO-MED” A&M
Rusin Spółka Jawna - Oddział Chemioterapii
Jednego Dnia i Chemioterapii Ambulatoryjnej w
Koninie przy ul. Chopin 23B.

Przychodnia Lekarska „Komed” w Koninie, przy
ul. Wojska Polskiego 6 - Oddział Chemioterapii
Jednego Dnia.





doprowadzenia do należytego stanu sanitarnotechnicznego powierzchni kozetki w gabinecie
lekarskim
doprowadzenia do należytego stanu sanitarnotechnicznego
powierzchnie
2
kozetek
w pomieszczeniu fizykoterapii oraz w boksach

doprowadzenia do należytego stanu sanitarnotechnicznego powierzchni krzesła obrotowego przy
stanowisku wirówki kończyn dolnych w gabinecie
hydroterapii.
doprowadzenia do należytego stanu sanitarnotechnicznego powierzchni fotela do masażu dla
pacjentów siedzących w gabinecie masażu suchego
doprowadzenia do należytego stanu sanitarnotechnicznego
powierzchnie
zagłówka
kozetki
w pomieszczeniu kinezyterapii \
doprowadzenia do należytego stanu sanitarnotechnicznego
powierzchnie
ścian
w
gabinecie
zabiegowym i gabinecie lekarskim laryngologicznym,
zapewnienia
wentylacji
w
pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (gabinet lekarski na
parterze, gabinet fizjoterapii - przy zabiegach
elektroterapii, pomieszczenie kinezyterapii),
doprowadzenia do należytego stanu sanitarnotechnicznego powierzchni ścian oraz narożników przy
otworach drzwiowych w poczekalni dla pacjentów
dorosłych,
zapewnienia przy zakładzie rehabilitacji leczniczej
pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposażonego
dodatkowo w natrysk, w tym co najmniej jednego
przystosowanego dla pacjentów niepełnosprawnych,
w szczególności poruszających się na wózkach
inwalidzkich.

W 2017 roku usługę sprzątania w szpitalu w Koninie wykonywały 2 zewnętrzne firmy:
 w kompleksie budynków przy ul. Wyszyńskiego 1 : Spółdzielnia Inwalidów
„NAPRZÓD” z siedzibą w Krakowie przy ul.Żabiniec46 w budynkach przy ul.
Szpitalnej 45.: Impel Cleaning Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Ślęża 118 .


W zakresie sprzątania i dezynfekcji powierzchni pomieszczeń szpitala oraz
postępowania ze sprzętem nie stwierdzono nieprawidłowości. Firmy dysponowały
dostateczną ilością sprzętu do sprzątania oraz preparatów do mycia i dezynfekcji
powierzchni. Do sprzątania wykorzystywano profesjonalne środki myjące.

Sprzątanie pomieszczeń w podmiotach lecznictwa
otwartego przeprowadzane było przez zatrudniony
personel lub firmę zewnętrzną. Nieprawidłowości nie
stwierdzono.

Kontrole

wykazały,

że

wszystkie

placówki

służby zdrowia stosowały odpowiednie środki
dezynfekcyjne.
Ponadto szpital w Koninie został wyposażony w 2
mobilne urządzenia do dezynfekcji powierzchni:


przenośny aparat o nazwie Nocospray 500
USB

firmy

dezynfekcji

Greenpol/Oxypharm
powietrza

do

(powierzchni

Podczas przeprowadzonych kontroli w placówkach
lecznictwa otwartego stwierdzono nieliczne uchybienia
typu:




i sprzętu) za pomocą zamgławiania na bazie
nadtlenku wodoru z kationami srebra


oraz

Bioquell

każdego

Z-2

do

pomieszczenia

nadtlenku wodoru.

dekontaminacji
gazową

formą


brak przestrzegania zasad higieny rąk, brak
stosowania środka dezynfekcyjnego do rąk,
brak uporządkowanego stanowiska do poboru
krwi (monowety, strzykawki, igły, rękawice, gaziki
znajdowały się na blacie roboczym, środek do
dezynfekcji skóry na stoliku szklanym w innej
części gabinetu, środek do dezynfekcji rąk i
dezynfekcji powierzchni fotela przy stanowisku
umywalkowym),
postępowanie niezgodne z procedurami –
niestosowanie
rękawic
jednorazowych
przy
wykonywaniu czynności pobierania materiału
(krwi) do badań laboratoryjnych,

W 2017 r. wystosowano 136 pism skierowanych do
podmiotów
wykonujących
ambulatoryjne
świadczenia
z zakresu stomatologii informujących o konieczności:
uzupełnienia w procedurach higienicznych dotyczących
przeprowadzania, przebiegu/sposobu dezynfekcji i mycia
unitów stomatologicznych o sposób mycia i dezynfekcji torów
wodnych.













Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie posiada własną Centralną Sterylizatornię, która
wyposażona jest w 4 autoklawy przelotowe Obecnie dwa pełnią również funkcję
sterylizatora na formaldehyd.
Szpital korzysta także z autoklawów podręcznych zlokalizowanych w zakładzie
mikrobiologii klinicznej, aptece, kuchni mlecznej i bloku operacyjnym ogólnym.
W lecznictwie otwartym 4 podmioty w 2017 roku zlecały usługę sterylizacji Centralnej
Sterylizatorni WSZ w Koninie.
Podmioty lecznicze i praktyki zawodowe korzystające z narzędzi wielokrotnego użytku
posiadały stanowiska sterylizacji gabinetowej lub wydzielone pomieszczenia do
sterylizacji. W okresie sprawozdawczym skontrolowano 15 podmiotów leczniczych
i praktyk zawodowych, które posiadały: w 9 przypadkach system sterylizacji gabinetowej
a w 6 pomieszczenia przeznaczone do sterylizacji.
Znaczna liczba placówek medycznych tj. 62 w ocenianym okresie korzystała wyłącznie
ze sprzętu jednorazowego użytku.
W roku sprawozdawczym nieprawidłowości nie stwierdzono.

5. Odpady medyczne
Wytwarzane przez podmioty lecznicze odpady medyczne przekazywane były do spalania
w Zakładzie Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Koninie przy ul. Sulańskiej 11.
Transportem odpadów w okresie sprawozdawczym zajmowało się 6 specjalistycznych firm
transportowych:








Zakład Utylizacji Odpadów w Koninie Sp. z o.o. ul. Sulańska 11 , 62-510 Konin,
P.P.H.U. „MARDO”, ul. Wiejska 15, 62-580 Grodziec
Zakład Obrotu Odpadami „TROXI” ul. Malinowa 62-300 Września,
Przedsiębiorstwo Obrotu Odpadami „Rymed” R. Pściuk, Augustynów 13, 62-660 Dąbie
MEDSPAL Robert Lembicz ul. Kwiatowa 57, 62-002 Suchy Las,
REMONDIS MEDISON Sp. z o. o. ul. Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza.
Med Weste Marlena Szadek ul. Kościelna 3, 62-500 Konin.

W roku 2017 nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami medycznymi nie stwierdzono. Jedynie
wydano zalecenia kilku podmiotom dotyczące przestrzegania obowiązku posiadania dokumentacji
potwierdzającej unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych - zalecenie zostały wykonane .

1.

2.

3.

Szpital w Koninie został oceniony jako zły z uwagi na toczące się aktualnie
postępowania administracyjne wszczęte decyzjami dot. poprawy stanu sanitarnotechnicznego.
Szpital posiadał Program dostosowania placówki do obowiązujących przepisów
sanitarnych, który obowiązywał do 31.12.2017r. i nie został w całości
zrealizowany.
Na terenie powiatu konińskiego nie stwierdzano problemów z unieszkodliwianiem
odpadów niebezpiecznych.

