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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

Charakterystyka Zamawiającego 
 

Lokalizacja: 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie obejmuje kompleks budynków 

i budowli Szpitala przy ul. Strzeleckiej 2 i 2A w Krakowie oraz pomieszczenia użytkowane przez Szpital  

na podstawie umowy użyczenia w budynku głównym przy Al. Pokoju 2A w Krakowie. 

 

Dane rejestrowe Szpitala: 

Data rozpoczęcia działalności – 01.02.1966 r. 

Data rejestracji – 29.03.1995 

Nr rejestru – 000000005603 

Organ założycielski – Województwo Małopolskie jako jednostka samorządu terytorialnego 

 

Zakres działalności obejmuje:  

lecznictwo zamknięte, lecznictwo otwarte, badania i porady lekarskie, rehabilitację, badania diagnostyczne, 

fizykoterapię, konsultacje, działalność profilaktyczną i edukację zdrowotną. 

  

W skład Szpitala wchodzą następujące oddziały: 

alergologia, choroby płuc, gastroenterologia, neonatologia, neurologia, pediatria, psychiatria dzieci  

i młodzieży, rehabilitacja medyczna, reumatologia.  

 

Poradnie przyszpitalne: 

alergologia, choroby płuc, choroby zakaźne, endokrynologia, gastroenterologia, kardiologia, nefrologia, 

neonatologia, neurologia, pediatria, psychiatria dzieci i młodzieży, rehabilitacja medyczna, reumatologia, 

pulmunologiczna, poradnia wad i zaburzeń rozwoju. 

 

Pracownie diagnostyczne m.in.: Medyczne laboratorium diagnostyczne, RTG, TK, USG, EEG 

 

Szpital  prowadzi: parking strzeżony oraz wynajmuje powierzchnię pod działalność handlową, np. kiosk  

i usługową medyczną, np. gabinet okulistyczny i stomatologiczny. 

 

Liczba łóżek w lecznictwie szpitalnym: 120, w tym: 

 Oddział Pediatryczny Dzieci Starszych z Pododdziałem Alergologii – 15 łóżek 

 Oddział Dzieci Młodszych z Pododdziałami Ogólnoniemowlęcym, Pulmonologicznym 

 Neurologicznym – 34 łóżka 

 Oddział Dzieci Młodszych – Pododdział Patologii Noworodka – 6 łóżek 

 Oddział Dzieci Starszych z Pododdziałami Neurologicznym, Reumatologicznym -16 łóżek 

 Oddział Dzieci Starszych  - Pododdział Pulmonologiczny – 20 łóżek 

 Oddział Dzieci Starszych – Pododdział Rehabilitacji Stacjonarnej - 5 łóżek 

 Oddział Dzieci Starszych – Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej – 4 łóżka 

 Oddział Psychiatrii Dzieci – 20 łóżek 

 

Liczba pacjentów przyjętych w ostatnim roku (2011): 

 Ogółem: 56 281 

 W lecznictwie otwartym: 104 

 W lecznictwie zamkniętym: 5 077 

 W poradniach przyszpitalnych lub trybie ambulatoryjnym: 51 100 

Przewidywana liczba pacjentów w roku bieżącym (2012): 

 Ogółem: 58 320 
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 W lecznictwie otwartym: 120 

 W lecznictwie zamkniętym: 5 200 

 W poradniach przyszpitalnych lub trybie ambulatoryjnym: 53 000 

 

Wysokość obrotów osiągniętych w ostatnim roku (2011): 30 182 097,51 zł 

Wartość kontraktu z NFZ (2011 r.): 25 037 105,80 zł 

Główne składniki obrotu poza NFZ (2011): wynajem (500 652,65 zł), odpłatne świadczenia zdrowotne 

(1 562 568,69 zł), dotacje Ministerstwa Zdrowia na rezydentów (1 229 581,31 zł) 

Szpital ma również zawarty kontrakt z Urzędem Miasta Krakowa i Województwem Małopolskim, który 

dotyczy programów zdrowotnych finansowanych przez te organy administracji samorządowej. 

Liczba zatrudnionych osób: 

Ogółem: 276 (224 umowy o pracę, 52 umowy cywilnoprawne), w tym: 

Lekarzy z I stopniem Specjalizacji: 2 (umowy o pracę) 

Lekarzy z II stopniem Specjalizacji: 64 (30 umowy o pracę, 34 umowy cywilnoprawne) 

Średni personel medyczny: ogółem 114 osób, z tego: umowy o pracę - 108, umowy cywilnoprawne - 6 

Pracownicy administracyjni: 23 (umowy o pracę) 

Lekarze: 

1. liczba praktykujących lekarzy pracujących na podstawie umowy o pracę 

2. liczba praktykujących lekarzy pracujących na podstawie innych umów 

3. liczba lekarzy wykonujących zabiegi (brak) 

 
Specjalizacja 1 2 3 Specjalizacja 1 2 3 Specjalizacja 1 2 3 

Alergologia  2  Ortopedia i 

traumatologia 

narządu ruchu 

 1  Neurologia dziecięca 1 2  

Anestezjologia i intensywna 

terapia 

 5  Genetyka kliniczna    Okulistyka    

Angiologia    Geriatria    Onkologia kliniczna    

Audiologia i foniatria    Hematologia    Onkologia i hematologia 

dziecięca 
   

Chirurgia dziecięca    Immunologia 

kliniczna 

   Ortopedia i traumatologia 

narządu ruchu 
   

Chirurgia klatki piersiowej    Kardiochirurgia    Otorynolaryngologia  1  

Chirurgia naczyniowa    Kardiologia  1  Patomorfologia    

Chirurgia ogólna    Kardiologia 

dziecięca 

   Położnictwo i ginekologia    

Chirurgia onkologiczna    Medycyna 

nuklearna 

   Pediatria 11 4  

Chirurgia plastyczna    Medycyna 

paliatywna 

   Psychiatria 2 1  

Chirurgia szczękowo-

twarzowa 

   Medycyna pracy 1   Psychiatria dzieci i 

młodzieży 

4   

Choroby płuc 4 1  Medycyna 

ratunkowa 

   Radioterapia onkologiczna    

Choroby wewnętrzne    Medycyna 

rodzinna 

   Rehabilitacja medyczna 1 1  

Choroby zakaźne    Medycyna sądowa    Reumatologia 3   

Dermatologia i wenerologia  1  Medycyna 

sportowa 

   Seksuologia    

Diabetologia    Medycyna 

transportu 

   Toksykologia kliniczna    

Diagnostyka laboratoryjna    Mikrobiologia 

lekarska 

   Transfuzjologia kliniczna    

Endokrynologia  2  Nefrologia  1  Transplantologia kliniczna    
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Epidemiologia    Neonatologia 1 1  Urologia    

Farmakologia kliniczna    Neurochirurgia    Radiodiagnostyka    

Radioterapia    Neurologia    Inna (jaka) 

gastroenterologia 

2   

        Choroby wewnętrzne 1   

OIOM (Oddział Intensywnej Opieki Medycznej): 

Szpital nie posiada OIOM. 

Na terenie Szpitala nie są przeprowadzane żadne zabiegi w zakresie chirurgii. 

Apteka: 

Szpital nie posiada apteki szpitalnej, a jedynie dział farmacji szpitalnej. 

Eksperymentalne metody leczenia lub rehabilitacji, testy i badania kliniczne: 

Szpital nie prowadzi eksperymentalnych metod leczenia lub rehabilitacji, ale prowadzi testy/badania 

kliniczne np. leków i szczepionek na zlecenie firm farmaceutycznych lub podmiotów przez nie 

upoważnionych na podstawie zawartych umów. 

 

Dzieci, które są pacjentami Szpitala są wyprowadzane pod opieką jego pracowników poza obszar Szpitala 

np. na spacery, wycieczki, zabawy.  

Szpital korzysta z usług podwykonawców w zakresie usług medycznych (aktualnie 15 podmiotów): 

Lp. Nazwa jednostki Przedmiot umowy 

1 
Euro - Clinic spółka z o.o., spółka Komandytowa, ul. Pilotów 2, 31-462 
Kraków rezonans magnetyczny 

2 
Małgorzata Fałdzińska – Tętnowska, ul. Królewska 45/12, 30-040 
Kraków konsultacje okulistyczne 

3 
Violetta Kwiecień NZOZ  STOMEDYK, ul. Strzelecka 2A, 31-503 
Kraków konsultacje stomatologiczne 

4 
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, ul. Św. Anny 12, 30-008 
Kraków badania histopatologiczne 

5 
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., 
os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków badania EMG 

6 DIAGAMED sp. z o.o, 31-007 Kraków, ul. Wiślna 9/2 usługi rtg 

7 
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie, ul. 
Prądnicka 80 badania w kierunku prątka gruźlicy 

8 
SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 36, 31-501 
Kraków badania diagnostyczne 

9 Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla, ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków badania kapilaroskopowe 

10 
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 
Kraków konsultacje specjalistyczne 

11 Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla, ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków 
badanie płynu stawowego wraz z 

opisem 

12 
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, ul. 
Prądnicka 76, 31-202 Kraków 

udzielanie świadczeń zdrowotnych w 
zakresie badań laboratoryjnych 

13 
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, ul. Sobieskiego 9, 02-957 
Warszawa badania diagnostyczne 

14 
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, ul. Św. Anny 12, 30-008 
Kraków badania mikrobiologiczne 

15 
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 
Kraków 

badania scyntygraficzne dzieci i 
młodzieży 
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16 
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 
Kraków badania diagnostyczne  

17 
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie, ul. 
Prądnicka 80 

świadczenia w zakresie tomografii 
komputerowej i rezonansu 

magnetycznego 

18 
SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 36, 31-501 
Kraków badania toksykologiczne 

19 
Krakowskie Centrum Medyczne sp. z o.o., ul. Kopernika 32, 31-501 
Kraków badania densytometryczne 

20 
Krakowskie Centrum Medyczne sp. z o.o., ul. Kopernika 32, 31-501 
Kraków konsultacje okulistyczne 

21 
SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 36, 31-501 
Kraków konsultacje okulistyczne 

22 
TRANS-MED POGOTOWIE RATUNKOWE, ul. Łazarza 13, 31-530 
Kraków transport sanitarny 

23 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki 
w Krakowie, ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków profilaktyka i leczenie poekspozycyjne 

24 

VOXEL spółka akcyjna – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Medyczne Centra Diagnostyczne VOXEL, ul. Wielicka 265, 30-663 

Kraków badania diagnostyczne 

Szpital korzysta z usług podwykonawców w zakresie usług niemedycznych (aktualnie 13 podmiotów): 

Lp. Nazwa jednostki Przedmiot umowy 

1 
Zakłady Sanitarne w Krakowie sp. z o.o., ul. Dymarek 7, 31-983 
Kraków 

wywóz i unieszkodliwianie odpadów 
niebezpiecznych 

2 Aspen Res sp. z o.o., ul. Bularnia 5, 31-222 Kraków zaopatrywanie w posiłki 

3 Krakpol sp. z o.o., ul. Śniadeckich 12, 31-351 Kraków 
pranie, dezynfekcja bielizny, odzieży 

itp. 

4 
Centrum Ochrony Security Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 5A, 41-200 
Sosnowiec ochrona obiektów szpitala 

5 KOMANDOS – KRAKÓW SP. Z O.O., Kraków, ul. Podchorążych 3 ochrona obiektów szpitala 

6 Linde Gaz Polska sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 41 a, 31-864 Kraków 
dostawa tlenu medycznego w stanie 

ciekłym 

7 Aspen Res sp. z o.o., ul. Bularnia 5, 31-222 Kraków usługi utrzymania czystości 

8 
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie, ul. 
Nowohucka 1, 31-580 Kraków wywóz odpadów komunalnych 

9 Zakłady Techniki Medycznej sp. z o.o., 30-433 Kraków, ul. Szyllinga 63 konserwacja urządzeń medycznych 

10 Pregips S.A., Kraków, ul. Gromadzka 52 usługi sterylizacji 

11 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o., 31-422 Kraków, ul. 
Strzelców 28 

odbiór, przewóz i przechowywanie 
zwłok 

12 ELSAP Bogusław Cencek, ul. Glinik 136, Kraków 
obsługa instalacji tlenowej i usuwanie 

awarii 

13 OTIS Sp. z o.o., ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa 
obsługa techniczna urządzeń 

dźwigowych 

14 
Elprozet Krzysztof Zajączkowski i s-ka Spółka Jawna, ul. Rakowicka 
19/19, 31-510 Kraków 

bieżące przeglądy i konserwacja 
instalacji słaboprądowych 

 

Oprócz nieruchomości  przy al. Pokoju 2A w Krakowie, Szpital korzysta z obcego mienia ruchomego na 

podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia, itp.: 

 

Linde Gaz Polska sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 41a, 31-864 Kraków 
Dzierżawa zbiornika na ciekły tlen 

wraz z instalacją 

HVD HOLDING AG Sp. z o.o., 02-916 Warszawa, ul. Muszyńska 29 dzierżawa analizatora UniCAP 
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Sysmex Polska sp. z o.o., ul. Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa 
dzierżawa analizatora 

hematologicznego 5 Diff 

Roche Diagnostics Polska sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, 01-531 
Warszawa 

dzierżawa analizatora 
immunodiagnost. 

Siemens Healthcare Diagnostics sp. z o.o., 03-821 Warszawa, ul. Żupnicza 
11 

dzierżawa analizatora do badania 
moczu 

Biomedica Poland sp. z o.o., ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno Dzierżawa czytnika i płuczki ELISA 

HVD HOLDING AG Sp. z o.o., 02-916 Warszawa, ul. Muszyńska 29 
dzierżawa analizatora do testów 

immunologicznych 

 

Opis przechowywania rzeczy pacjentów: 

Pacjentami są dzieci, dlatego ich rzeczy zabierane są przez rodziców / opiekunów do domu, natomiast do 

depozytu oddawane są ewentualnie drobne drogocenne przedmioty (rzeczy wartościowe) po wypełnieniu 

Karty Depozytowej, jest to regulowane Instrukcją postępowania z rzeczami oddanymi do depozytu. 

Postępowanie z rzeczami pozostawionymi przez pacjenta po jego wypisaniu reguluje natomiast Instrukcja 

postępowania z rzeczami pacjenta znalezionymi w Szpitalu (prowadzony jest odpowiedni Rejestr 

zawierający m.in. wypełnione Karty rzeczy znalezionych). 

 

Opis budynków: 

 

1) ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków: 

- rok budowy: 1876 

- liczba kondygnacji: 2 nadziemie + przyziemie 

- powierzchnia: 3088 m2 

- kubatura: 19071 m2 

- konstrukcja: palna (ściany, stropy, dach – ale pokrycie niepalne (blacha)) i niepalna (ściany, stropy  

w większości) 

- remonty częściowe budynku są przeprowadzane na bieżąco 

2) ul. Strzelecka 2A, 31-503 Kraków: 

- rok budowy: 2010 

- liczba kondygnacji: 2 nadziemie + przyziemie 

- powierzchnia: 4204 m2 

- kubatura: 16916 m2 

- konstrukcja: niepalna 

  dodatkowe informacje dot. 1) i 2): 

- czynne instalacje: elektryczna, wod-kan, c.o., instalacja sprężonego powietrza 

- instalacje są po aktualnych przeglądach; Szpital nie posiada w budynku gazu palnego, ale instalacje tlenu 

medycznego i powietrza sprężonego 

- w odległości mniejszej niż 100 m nie znajduje się stacja benzynowa 

3) al. Pokoju 2A, Kraków (umowa użyczenia zawarta z Województwem Małopolskim): 

- konstrukcja: niepalna, ale dach pokryty papą 

- czynne instalacje: elektryczna, wod-kan, c.o. (stan dobry) 

- w odległości mniejszej niż 100 m nie znajduje się stacja benzynowa 

- zgodnie z treścią umowy użytkowane są następujące pomieszczenia: 133,91 m2 w piwnicach i 88,78 m2 na 

pierwszym piętrze (pracownia bakteriologiczna, archiwum i magazyny) + 30,49 m2 część wspólna + 

384,80 m2 (lokal wynajmowany przez Szpital Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej  

w Krakowie) 

Charakterystyka zabezpieczeń: 

Przed szkodami z polisy ogniowej, kradzieżowej i elektronicznej 

Obiekty Szpitala przy ul. Strzeleckiej 2 i 2A są wyposażone w następujące urządzenia p.poż. (brak 

poniższych zabezpieczeń przy Al. Pokoju 2A): 

- Sprawne detektory dymu/temperatury sprzężone z alarmem (system sygnalizacji p.poż. POLON) 

- Wewnętrzny monitoring pożarowy (w tym na terenie Szpitala zainstalowane są przyciski p.poż.) 

- Alarm transmitowany do Straży Pożarnej 
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- W nowym budynku przy ul. Strzeleckiej 2A dodatkowo system ochrony p.poż. HILTI, klapy 

dymowe, detektory tlenku węgla, sygnalizacja stanu gazów/tlenu, oprócz przycisków p.poż. 

również łatwy dostęp do centralnych przycisków - wyłączników prądu i UPS). 

Brak powyższych zabezpieczeń p.poż. przy Al. Pokoju 2A. 

Obiekty przy ul. Strzeleckiej wyposażone są w 50 sprawnych gaśnic proszkowych i CO2  (al. Pokoju 2A: 

3 gaśnice proszkowe). Na terenie Szpitala znajduje się 11 hydrantów wewnętrznych (al. Pokoju 2A:  

1 hydrant wewnętrzny); w każdej lokalizacji brak hydrantów zewnętrznych i stałych urządzeń 

gaśniczych (np. tryskaczowych). Drogi pożarowe oraz lokalizacja sprzętu ratowniczo-gaśniczego  

i wyjścia ewakuacyjne są odpowiednio oznakowane. 

Na terenie Szpitala obowiązuje zakaz palenia. 

Niektóre wejścia na oddziały są zabezpieczone kodem dostępu np. tylko dla lekarzy dyżurnych. 

 

Ubezpieczane obiekty nie znajdują się na terenie zalewowym i od 1997 r. nie dotknęła ich powódź. 

 

Obiekty Szpitala przy ul. Strzeleckiej są całodobowo dozorowane przez agencję ochrony „Security 

Group” (1 strażnik w każdym budynku). Funkcjonuje alarm z lokalnym sygnałem alarmowym oraz 

przyciski antynapadowe z transmisją informacji do agencji ochrony „Komandos”. Umowny czas 

przybycia brygady interwencyjnej – 5 minut. W tych obiektach zainstalowane są również kamery 

wizyjne. 

Odnośnie al. Pokoju 2A – warunki ochrony pozostają w gestii Urzędu Marszałkowskiego. 

Dodatkowo w każdej lokalizacji oświetlenie i ogrodzenie całej posesji.  

Zabezpieczenie okien na parterze – częściowo: kraty, zamki z blokadami (al. Pokoju 2A – 10% kraty). 

Zabezpieczenie drzwi zewnętrznych – zamki (al. Pokoju 2A - zamek typu łucznik). 

 

Gotówka przechowywana jest w kasie pancernej w zamkniętym pomieszczeniu z kratą w oknie oraz 

zabezpieczonym alarmem. Nadwyżki gotówki codzienne transportowane są przez pracowników Szpitala 

do banku. 

Przed szkodami z polisy OC 

Szpital legitymuje się certyfikatem systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004  

z zakresu specjalistycznej opieki medycznej. 

Szpital przygotowuje się do akredytacji Centrum Monitorowania Jakości - CMJ (w najbliższym czasie 

planowana jest wizyta akredytacyjna). 

Szpital posiada regulamin organizacyjny. 

Sprawami zdarzeń niepożądanych i ewentualnych skarg zajmuje się specjalny Zespół ds. jakości  

i bezpieczeństwa pacjenta. 

 

Szpital posiada potwierdzony pisemnie i wdrożony Program Kontroli Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, 

który uwzględnia: 
- Konsultacje i doradztwo w zakresie metodyki i kontroli zakażeń. 

- Zapobieganie powstaniu i rozprzestrzenianiu zakażeń oraz działanie interwencyjne w sytuacji wzrostu ich 

rejestracji. 

- Działalność szkoleniowa dla personelu medycznego GCM upowszechniająca współczesna wiedzę z zakresu 

problematyki zakażeń szpitalnych. 

- Bieżące i okresowe analizy zakażeń szpitalnych. 

- Nadzorowanie i monitorowanie stanu sanitarno - epidemiologicznego szpitalu we wszystkich działach  

i pomieszczeniach szpitalnych, a w szczególności w pomieszczeniach związanych z pobytem pacjenta. 

- Koordynowanie wypracowania standardów organizacyjnych dotyczących systemu pracy w szpitalu,  

a szczególnie: 

 - metody i techniki pracy personelu 

 - system transportu wewnętrznego 

 - sposobów zbierania, gromadzenia i utylizacji odpadów 

 - procesów dezynfekcji i sterylizacji 

 - procesów dezynsekcji i deratyzacji 
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 - procedury higieniczne. 

- Nadzorowanie sposobu przechowywania sterylnego sprzętu medycznego oraz aparatury medycznej. 

- Uczestnictwo w planowaniu opieki nad pacjentem z zakażeniem szpitalnym, oraz systemie izolacji pacjentów, 

którzy stwarzają ryzyko zakażeń dla innych. 

- Określenie czynników ryzyka zakażeń wśród pacjentów i personelu. 

- Współpraca z komórkami szpitala odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia personelu: 

- Współpraca z lekarzem zakładowym (badania okresowe, szczepienia ochronne personelu W.Z.W. - wszyscy 

pracownicy Szpitala narażeni na zakażenie W.Z.W. są zaszczepieni przeciwko żółtaczce typu B) 

- Współpraca z inspektorem BHP z zakresu przestrzegania w szpitalu pracy przepisów BHP 

 

Szpital posiada stale działający Zespół d.s. monitorowania i kontroli zakażeń szpitalnych nadzorujący 

przestrzeganie Programu Kontroli Zakażeń Wewnątrzszpitalnych. 

Szpital prowadzi rejestrację zakażeń szpitalnych uwzględniającą określenie źródeł zakażenia, dróg 

przenoszenia infekcji wewnątrzszpitalnych, profil flory bakteryjnej, postać kliniczną zakażenia. Wyniki 

badań służą do wprowadzania zmian w metodach pracy personelu, stosowaniu dodatkowych środków 

zapobiegania zakażeniom, itp.  

Wszystkie choroby zakaźne (nie dotyczy zakażeń) są zgłaszane do Sanepidu. 

W Szpitalu nie ma możliwości izolacji pacjentów chorych zakaźnie. 

 

Liczba stwierdzonych zakażeń wirusem HCV, HBV, HAV, HIV, gronkowcem złocistym odpornym na 

metycyklinę (dane za 3 ostatnie lata - od 2010):    Brak 

Liczba zakażeń szpitalnych innego typu jak wymienione powyżej, stwierdzanych w ciągu roku:  

ok. 74 zakażenia. 

 

Szpital posiada własną pracownię mikrobiologiczną i zatrudnia mikrobiologa klinicznego lub 

epidemiologa szpitalnego. 

Na terenie Szpitala znajdują się substancje chemiczne – preparaty dezynfekcyjne. Ich używanie, 

magazynowanie oraz stosowanie środków ochrony indywidualnej są regulowane procedurami 

postępowania. 

Szpital posiada potwierdzoną pisemnie wdrożoną procedurę bezpiecznego usuwania odpadów. 

Szpital posiada Dział Centralnej Sterylizacji lub inną jednostkę nadzorującą procesy sterylizacji we 

wszystkich Oddziałach i powierza wykonanie sterylizacji termicznej niebezpiecznych odpadów 

epidemiologicznych niezależnym podwykonawcom. W Szpitalu nie są użytkowane sterylizatory 

narzędzi na suche, gorące powietrze. Nie jest prowadzona wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji. 

Do sterylizacji użytkowane są rękawy papierowo-foliowe. Personel Szpitala poddawany jest 

systematycznym szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom. 

 

W Szpitala funkcjonują m.in. następujące procedury postępowania: 

- dot. mycia i dezynfekcji rąk (wykorzystanie mydła i środku dezynfekcyjnego znajdujących się  

w dozownikach) 

- w czasie pobierania krwi 

- przy wykonywaniu iniekcji 

- podczas dezynfekcji 

- w czasie obsługi sprzętu endoskopowym (Szpital posiada m.in. automatyczną myjnię do endoskopów) 

- z zużytym sprzętem jednorazowym i ze skażonym materiałem biologicznym 

 

Szpital nie posiada spalarni odpadów. 

Rozmieszczenie poszczególnych oddziałów i bloków powoduje przecinanie się dróg czystych  

i brudnych. Między oddziałami i blokami czystymi i brudnymi nie panuje ruch jednokierunkowy.  

Osoby udzielające świadczeń zdrowotnych spełniają określone wymagania zdrowotne. Świadczenia 

zdrowotne wykonywane są wyłączenie przez osoby wykonujące zawód medyczny, za wyjątkiem np. 

studentów, którzy udzielają świadczeń zdrowotnych wyłączenie pod nadzorem. 
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Procedury stosowane przez Szpital: 

 
 związane z przyjęciem pacjentów do szpitala i przebadaniem pacjenta po jego przyjęciu (w kontekście ryzyka 

nieuzasadnionej odmowy przyjęcia i skutków nie zbadania pacjenta po przyjęciu): 

Procedura przyjęcia pacjenta do szpitala, Procedura Rutynowe badanie podmiotowe i przedmiotowe, Procedura 

odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala, Instrukcja przekazania pacjenta z oddziału do innej placówki medycznej, 

Instrukcja przekazania pacjenta z IP do innej placówki, Instrukcja przenoszenia pacjenta wewnątrz szpitala, Instrukcja 

Oceny stanu pacjenta w Oddziale Psychiatrii Dzieci, Instrukcja postępowania w przypadku przyjęcia pacjenta NN. 

 

 dotyczące kontaktu pacjent – personel: 

150 procedur, algorytmów, standardów i instrukcji postępowania dotyczących sposobu, metody i kolejności działania  

w trakcie diagnozowania, leczenia i opieki nad pacjentem.  

 związane ze składaniem przez pacjentów skarg w trakcie leczenia lub po zakończeniu leczenia: 

Nadzorowanie zdarzeń niepożądanych i skarg. 

 opis uzyskanych przez PL certyfikatów i akredytacji: 

W dniu 21 stycznia 2011 Szpital uzyskał certyfikat na normy ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004 z zakresu 

specjalistycznej opieki medycznej (recertyfikacja) 

 

Medal okolicznościowy wybity z okazji IX Tygodnia Mukowiscydozy ofiarowany w dowód pamięci za wieloletnie 

wspieranie działań na rzecz polskich chorych na mukowiscydozę 

 

Cegiełka Fundacji Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę „MATIO” w podziękowaniu za wkład w czynieniu 

dobra 

 

Bezpieczny Szpital 2011 – 3 miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Szpitali w kategorii Szpitali niezabiegowych 

 

Miejsce przyjazne maluchom - Certyfikat  

 

Szpital posiada Certyfikowany Ośrodek Medycyny Podróży 

 

Tytuł Szpitala promującego zdrowie 

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne z Pracownią Bakteriologiczną Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala 

Dziecięcego im. św. Ludwika wpisane jest na listę Laboratoriów Diagnostyki Medycznej. Bierze udział  

w kontrolach zewnątrz laboratoryjnych przeprowadzanych przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce 

Laboratoryjnej w Łodzi oraz przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej. Posiada 

certyfikaty udziału w tych programach. Laboratorium uczestniczy także w programach oceny jakości badań 

organizowanych przez firmy dystrybuujące odczynniki i analizatory diagnostyczne.  

 

Szkodowość (ostatnie 5 lat – od 2008 r.): 

Szkody w mieniu: Brak 

Szkody z OC: Brak roszczeń do Szpitala lub Ubezpieczyciela. 

 


