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WYSTĄPIENIE

POKONTROLNE

Na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(dalej ustawa o działalności leczniczej - Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) przeprowadzona
została kontrola doraźna w zakładzie leczniczym - Szpital Pediatryczny Samodzielnego Publicznego
Dziecięcego Szpitala Klinicznego (dalej Szpital), mieszczącym się przy ul. Żwirki i Wigury 63A
w Warszawie.
Tematyka kontroli obejmowała zgodności wykonywanej działalności z przepisami
określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.
Kontrolą objęto badanie stanu faktycznego w dniach prowadzenia kontroli.
W związku z kontrolą, której szczegółowe wyniki przedstawione zostały w podpisanym
bez zastrzeżeń w dniu 18 kwietnia 2018 r. protokole kontroli, przekazuję Panu Dyrektorowi
niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W trakcie kontroli ustalono, że w godzinach nocnych z 24 na 25 lutego 2018 r.
w kontrolowanym Szpitalu doszło, z przyczyn dotychczas niewyjaśnionych, do pożaru w wyniku

którego wystąpiło intensywne zadymienie, skażenie i zniszczenie pomieszczeń w części 4 i 5 piętra
budynku. Powyższa sytuacja spowodowała konieczność alokacji 31 pacjentów wraz z opiekunami
w obszarze Szpitala. Pacjenci zostali ewakuowani z Pododdziału Intensywnej Terapii, Pododdziału
Opieki Pooperacyjnej - Kardiochirurgicznej, Pododdziału Opieki Pooperacyjnej (Wybudzeniowego)
Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Opieki Pooperacyjnej (dalej Oddział),
których rozlokowano w strukturach Szpitala. Ponadto 3 pacjentów, po wcześniejszym uzgodnieniu
z podmiotami leczniczymi, przetransportowano do innych szpitali dziecięcych. Powyższa sytuacja
spowodowała wyłączenie z działalności Szpitala całego Oddziału (19 łóżek, w tym 4 stanowiska
intensywnej opieki medycznej). Na podstawie danych dotyczących obłożenia we wszystkich
Oddziałach Szpitala ustalono, że nie ma możliwości przeniesienia/zorganizowania w całości
zniszczonego Oddziału do innych pomieszczeń Szpitala, a jedynie wygospodarowano miejsca
dla zorganizowania 4 stanowisk intensywnej terapii w Oddziale Klinicznym Neonatologii.
W trakcie wizytacji Oddziałów Szpitala stwierdzono, że zniszczone pomieszczenia zostały
uprzątnięte, natomiast pozostały widoczne ślady po pożarze w postaci: zwęglonej instalacji
elektrycznej, pokrytych sadzą płyt sufitowych i ścian, zwisających licznych przewodów
instalacyjnych. Na podstawie udostępnionej dokumentacji ustalono, że ww. pomieszczenia
wymagają dekontaminacji. W pomieszczeniach objętych pożarem nadal wyczuwalny był zapach
spalenizny, a z przedstawionych analiz zdarzenia wynikało, że pomieszczenia zostały skażone
oraz występuje ciągła emisja sadzy i intensywnego zapachu. Dyrekcja Szpitala podkreśliła,
że bez otrzymania niezbędnych ekspertyz, dokumentów, jak również zgody i opinii Właściciela
oraz Ubezpieczyciela nie może sama podjąć prac remontowo-naprawczych, dlatego na bieżąco
informowała o niezmieniającej się sytuacji dotyczącej całkowitego wyłączenia Oddziału
Klinicznego Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Opieki Pooperacyjnej. W ocenie Dyrekcji
Szpitala przedłużające się procedury ubezpieczeniowe, wycena kosztów remontu oraz prace
naprawczo-remontowe spowodują wyłączenie ww. Oddziału na kolejne 2-3 miesiące.
Kontrolowany

podmiot

leczniczy

posiadał

zawartą

umowę

ubezpieczenia

odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z obowiązkiem ustalonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy
o działalności leczniczej oraz aktualne przeglądy instalacji wentylacyjnej Szpitala.
W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że wszystkie Oddziały Szpitalne, z wyjątkiem Oddziału
Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Opieki Pooperacyjnej funkcjonowały. W części
Oddziałów szpitalnych w pokojach chorych i na korytarzach ustawione były dostawki, od 1 do 13
dodatkowych łóżek.
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Na podstawie danych uzyskanych z komórki kadrowej Szpitala, analizy planu dyżurów
lekarskich za miesiąc luty 2018 r. oraz listy lekarzy udzielających świadczeń zdrowotnych
w poszczególnych Oddziałach szpitalnych wynikało, że świadczenia zdrowotne pacjentom były
zabezpieczone całodobowo.
Ponadto

ustalono,

że

podmiot

leczniczy

zaplanował

zmniejszenie

liczby łóżek

w Oddziale Klinicznym Hematologii i Pediatrii z 18 łóżek stacjonarnych na 14 oraz w Oddziale
Klinicznym Onkologii i Pediatrii z 35 łóżek stacjonarnych na 26 oraz zwiększenie z 6 na 9 miejsc
dziennego pobytu w Oddziale Organizacji Ochrony Zdrowia.
Jak ustalono na podstawie treści księgi rejestrowej podmiot zgłosił do organu rejestrowego
zmianę liczby łóżek w ww. komórkach organizacyjnych. W związku z powyższym odstępuje się
od sformułowania zalecenia pokontrolnego.
Z analizy przedstawionych dokumentów i ekspertyz oraz ustnych i pisemnych wyjaśnień
kadry zarządzającej i pozostałego personelu Szpitala, jak również wizytacji pomieszczeń
Oddziałów szpitalnych, w tym Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Opieki
Pooperacyjnej ustalono, że pomieszczenia ww. Oddziału zostały zniszczone w wyniku pożaru
i prowadzonej akcji gaśniczej. Jak wynikało z ekspertyz, Oddział został skażony i wymagał
dekontaminacji. Ze względu na powyższe zasadnym było wyłączenie Oddziału Szpitala do czasu
przeprowadzenia

wszystkich

wymaganych

prac

remontowo-naprawczych

niezbędnych pozwoleń w celu bezpiecznego użytkowania Oddziału.
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