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Pan 

Marek Michalak 

Rzecznik Praw Dziecka 

Szanowny Panie Rzeczniku, 

w odpowiedzi na pismo z-dnia 4 czerwca 2018 r., znak ZSS.422.49.2017.KS w sprawie 

rosnącej liczby przypadków występowania zakażeń  szpitalnych bakterią  z gatunku 

Klebsiella pneumoniae w tym NDM, proszę  o przyjęcie poniższego. 

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń  i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 151), kierownik podmiotu 

leczniczego jest zobowiązany do przekazywania do właściwego państwowego 

inspektora sanitarnego raportów rocznych o występowaniu zakażeń  spowodowanych 

wybranymi biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi. Wykaz czynników alarmowych, 

objętych systemem rejestracji zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie listy czynników alarmowych rejestrów zakażeń  

szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej 

szpitala (Dz. Up  oz. 1741). 

Kierownicy podmiotów leczniczych zobowiązani są  do monitorowania i rejestracji 

zakażeń  szpitalnych i czynników alarmowych, jak również  do podejmowania działań  

zapobiegających szerzeniu się  zakażeń  i chorób zakaźnych. Działania, o których mowa, 

obejmują  w szczególności: ocenę  ryzyka wystąpienia zakażenia związanego 

z wykonywaniem świadczeń  zdrowotnych, monitorowanie czynników alarmowych 

i zakażeń  związanych z udzielaniem świadczeń  zdrowotnych, opracowanie, wdrożenie 
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i nadzór nad procedurami zapobiegającymi zakażeniom i chorobom zakaźnym 

związanym z udzielaniem świadczeń  zdrowotnych, w tym dekontaminacji skóry i błon 

śluzowych, wyrobów medycznych, pomieszczeń, powierzchni itp. 

Ponadto kierownicy podmiotów leczniczych wykonujących działalność  leczniczą  

w rodzaju świadczenia szpitalne są  obowiązani do powołania i pełnienia nadzoru nad 

działalnością  zespołu i komitetu kontroli zakażeń  szpitalnych, odpowiedzialni są  również  

za organizację  udzielania świadczeń  zdrowotnych oraz za gromadzenie w szpitalu 

informacji o zakażeniach szpitalnych i czynnikach alarmowych oraz prowadzenie 

rejestru zakażeń  szpitalnych i czynników alarmowych. 

Rolą  zespołu kontroli zakażeń  szpitalnych jest sprawowanie nadzoru nad sytuacją  

epidemiologiczną  w szpitalu, monitorowanie czynników alarmowych i zakażeń  

związanych z udzielaniem świadczeń  zdrowotnych, wewnętrzna kontrola norm 

higienicznych i podejmowanie działań  zapobiegawczych i przeciwepidemicznych 

w sytuacjach, w których liczba zakażeń  rośnie. 

Nadzór nad zakażeniami szpitalnymi ma charakter wewnątrzszpitalny i uregulowany jest 

przepisami art. 11-16 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń  i chorób 

zakaźnych u ludzi. Podmiot leczniczy/szpital ma obowiązek zgłaszać  raport o bieżącej 

sytuacji epidemiologicznej podmiotów leczniczych, raport roczny o występowaniu 

patogenów alarmowych oraz raporty o występowaniu ognisk epidemicznych zakażeń  

szpitalnych w podmiotach wykonujących działalność  leczniczą. 

Wymienione wyżej akty prawne określają  m.in. zasady prowadzenia rejestrów zakażeń  

szpitalnych oraz czynników alarmowych, a także szczegółowy sposób sporządzania 

raportów o występowaniu tych zakażeń  i tryb ich przekazywania państwowym 

powiatowym inspektorom sanitarnym. Kluczowym elementem systemu jest prowadzenie 

kontroli wewnętrznej do czego zobowiązani są  również  kierownicy podmiotów 

leczniczych. 

Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń  i chorób zakaźnych u ludzi w art. 15 

ust. 1 wskazuje, że w skład zespołu kontroli zakażeń  szpitalnych, jako przewodniczący 

zespołu wchodzi lekarz. Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 

kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń  szpitalnych, przewodniczący zespołu 

posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu lekarza w szpitalu 

oraz: 
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1) posiada tytuł  specjalisty lub uzyskał  specjalizację  I stopnia w jednej z następujących 

dziedzin medycyny: 

epidemiologia lub higiena i epidemiologia, 

mikrobiologia lub mikrobiologia lekarska, 

choroby zakaźne, 

organizacja ochrony zdrowia, 

zdrowie publiczne lub 

2) rozpoczął  specjalizację  w jednej z dziedzin wymienionych w pkt 1 lub posiada inną  

specjalizację  oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w zespole kontroli 

zakażeń  szpitalnych i ukończył  kurs specjalistyczny w zakresie epidemiologii 

szpitalnej i posiada świadectwo jego ukończenia lub jest w trakcie odbywania kursu 

specjalistycznego w zakresie epidemiologii szpitalnej prowadzonego przez 

podmioty, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. 

zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2018 r. Nr 617, z późn. zm.). 

Z powyższego wynika, że łączna liczba potencjalnych lekarzy możliwych do pełnienia 

funkcji przewodniczącego ww. zespołu na terenie danego województwa jest sumą  liczby 

dostępnych lekarzy o kwalifikacjach w pkt li pkt 2, którzy spełnią  dodatkowo wymaganie 

obligatoryjnego posiadania co najmniej 3-letniego doświadczenia w wykonywaniu 

zawodu lekarza w szpitalu. O ile łączna liczba lekarzy zarejestrowanych wdanym czasie 

dla danego województwa, o których mowa w § 2 pkt 1 rozporządzenia jest policzalna, 

tyle liczba dostępnych lekarzy spełniających wymagania pkt 2) może być  

nieograniczona, pod warunkiem podjęcia kursu specjalistycznego w zakresie 

epidemiologii szpitalnej oraz posiadania 2-letniego doświadczenia w pracy w zespole 

kontroli zakażeń  szpitalnych. 

Jednocześnie zgodnie z art. 67 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń  i chorób 

zakaźnych u ludzi, do dnia 31 grudnia 2015 r. przewodniczącym zespołu kontroli 

zakażeń  szpitalnych mógł  być  lekarz, który posiada specjalizację  inną  niż  określona na 

podstawie art. 15 ust. 5 oraz ukończył  kurs specjalistyczny z zakresu epidemiologii 

i kontroli zakażeń  szpitalnych. 

Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń  

i chorób zakaźnych u ludzi, w skład komitetu kontroli zakażeń  szpitalnych wchodzą  

pracownicy szpitala, w tym lekarz wykonujący zadania służby medycyny pracy 
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w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie specjalizacji 

lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych 

wydane na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny 

pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1155) wskazuje w poszczególnych paragrafach, co 

następuje: 

§ 1. Specjalizacjami lekarskimi, niezbędnymi do wykonywania orzecznictwa lekarskiego 

w zakresie chorób zawodowych, z zastrzeżeniem § 2 i 3, są: 

medycyna pracy; 

medycyna przemysłowa; 

medycyna morska i tropikalna; 

medycyna lotnicza; 

medycyna kolejowa; 

medycyna transportu. 

§ 2. Orzecznictwo lekarskie w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i pasożytniczych 

wykonuje lekarz specjalista chorób zakaźnych albo lekarz specjalista medycyny pracy 

lub medycyny przemysłowej, po zasięgnięciu opinii lekarza specjalisty chorób 

zakaźnych, a w przypadku gruźlicy - po zasięgnięciu opinii lekarza specjalisty chorób 

płuc. 

§ 3. Orzecznictwo lekarskie w zakresie choroby zawodowej, w odniesieniu do 

pracownika leczonego w zakładzie opieki stacjonarnej z powodu wystąpienia ostrych 

objawów choroby mogącej być  chorobą  zawodową, wykonuje specjalista w dziedzinie 

medycyny odpowiedniej dla tej choroby, zatrudniony w tym zakładzie. 

Z powyższego zatem wynika, że zadania lekarza wykonującego zadania służby 

medycyny pracy mogą  również  wykonywać  lekarze różnych specjalności. 

Przedstawiona w dokumencie pn. „Informacja o wynikach kontroli" dotyczącym zakażeń  

w podmiotach leczniczych, infografika nr 3 oraz informacje o niedoborze 

wykwalifikowanej kadry medycznej uniemożliwiającej skuteczną  realizację  zadań  

nałożonych na komórki organizacyjne mające na celu zapobieganie zakażeniom (str. 17, 

także str. 10, 12, 19), mogą  wprowadzać  w błąd opinię  publiczną  pod kątem faktycznie 

dostępnej w kraju kadry lekarskiej spełniającej wymogi obowiązujących przepisów 
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prawnych do zabezpieczenia pracy członków Zespołu Kontroli Zakażeń  Szpitalnych 

i Komitetu Kontroli Zakażeń  Szpitalnych. 

Jednocześnie zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń  i chorób zakaźnych u ludzi w skład zespołu kontroli zakażeń  szpitalnych 

wchodzi również  pielęgniarka lub położna jako specjalista do spraw epidemiologii lub 

higieny i epidemiologii, w liczbie nie mniejszej niż  1 na 200 łóżek szpitalnych. Na koniec 

2015 r. specjalizację  w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego posiadało 1640 

pielęgniarek i położnych; 1773 na koniec 2016 r. i 1822 na 30 czerwca 2017 r., co 

zabezpiecza możliwość  wykonania przepisu. 

Przepis art. 15 ust. 2 ww. ustawy określa zadania dla zespołu kontroli zakażeń  

szpitalnych. Decyzję  jakie zadania realizują  poszczególni członkowie zespołu, w tym 

pielęgniarka/położna powinny być  podejmowane przez zespół  oraz przewodniczącego 

zespołu. Ponadto rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu, sposobu 

i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań  

zapobiegających szerzeniu się  zakażeń  i chorób zakaźnych określa zadania jakie są  

realizowane w zakresie kontroli wewnętrznej. Zadania te mogą  być  wykonywane między 

innymi przez pielęgniarkę  epidemiologiczną. Tak więc zakres zadań  jest wytyczony 

przepisami omawianych powyżej ustawy oraz rozporządzenia. Do uszczegółowienia 

tych zadań  dla poszczególnych członków zespołu powinno dojść  w podmiocie 

leczniczym, bowiem zapewnione jest wówczas uwzględnienie specyfiki danego 

podmiotu, zasad planowania i organizacji pracy i innych charakterystycznych dla tego 

podmiotu leczniczego uwarunkowań. 

Natomiast przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji członków 

zespołu kontroli zakażeń  szpitalnych w przypadku pielęgniarki, która jest z zespole 

kontroli zakażeń  szpitalnych specjalistą  do spraw epidemiologii lub higieny 

i epidemiologii określają, iż  jest ona zobowiązana do posiadania ukończonego 

kształcenia podyplomowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, 

epidemiologii lub higieny i epidemiologii oraz doświadczenia zawodowego w pracy 

w szpitalu. Tak więc przy określaniu szczegółowego zakresu zadań  dla 

pielęgniarki/położnej epidemiologicznej w danym zespole kontroli zakażeń  szpitalnych 

w podmiocie leczniczym, mogą  być  wykorzystane także wiedza i umiejętności wynikowe 

zdobyte w trakcie kształcenia podyplomowego. Efekty kształcenia dotyczące wiedzy 

i umiejętności są  wymienione w programie kształcenia specjalizacyjnego dla 

pielęgniarek/położnych. Szczegółowy program specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa 
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epidemiologicznego jest powszechnie dostępny i zamieszczony na stronie internetowej 

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. 

Państwowi powiatowi i wojewódzcy inspektorzy sanitarni w ramach właściwości 

rzeczowej i miejscowej są  odpowiedzialni za monitorowanie aktualnej sytuacji 

epidemiologicznej w zakresie występowania zakażeń  szpitalnych, oraz wzmożenie 

nadzoru epidemiologicznego poprzez przeprowadzane kontrole. 

W celu zwiększenia efektywności działań  przeciwepidemicznych podejmowanych 

w szpitalach poprzez nadzorujące je organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

przekazano wytyczne dotyczące aktualnych zasad higieny rąk, zalecenia dotyczące 

postępowania w przypadku identyfikacji szczepów bakteryjnych pałeczek Gram (-) 

z rodzaju Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy typu, NDM, KPC, 

OXA - 48, oraz kryteria rozpoznawania w szpitalu ogniska epidemicznego 

powodowanego przez szczepy pałeczek jelitowych Enterobacteriaceae produkujące 

karbapenemazy - opracowane przez Krajowego Konsultanta w dziedzinie mikrobiologii 

lekarskiej. Zalecenia te są  aktualne również  w odniesieniu do ogółu zakażeń  szpitalnych 

wywołanych przez pałeczki z rodzaju Enterobacteriaceae, a także przez inne pałeczki G 

(-) np. Acinetobacter i Pseudomonas. 

W ramach działań  zmierzających do ograniczenia skali zjawiska występowania zakażeń  

szpitalnych, powołano m.in. zespół  doradczy ds. ograniczenia rozprzestrzeniania się  

w woj. mazowieckim szczepów Klebsiella pneumoniae wytwarzających karbapenemazy 

przy udziale Konsultanta Krajowego w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej, składający się  

z przedstawicieli Państwowej Inspekcji Sanitarnej we współpracy konsultantami 

wojewódzkimi epidemiologii, chorób zakaźnych, mikrobiologii, pielęgniarstwa 

epidemiologicznego oraz ekspertami epidemiologii i mikrobiologii szpitalnej. 

Wzmożone kontrole organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w szpitalach weryfikują  

wdrażanie i stosowanie przez zespoły ds. zakażeń  szpitalnych aktualnych zaleceń  i 

wytycznych. Jednym z najczęściej wydawanych zaleceń  jest wprowadzenie ścisłego 

nadzoru nad procedurami higieny rąk i prowadzenie analiz zużycia preparatów 

dezynfekcyjnych do rąk. Należy podkreślić, że osoby realizujące świadczenia zdrowotne 

zobligowane są  przepisami prawa do należytego i starannego ich wykonania, natomiast 

sposób ich realizacji leży w obszarze wiedzy medycznej i epidemiologicznej. 

Dużą  rolę  odgrywają  w zakresie ograniczania skali zjawiska występowania zakażeń  
szpitalnych organy założycielskie i kierownictwo placówek, a także NFZ, które muszą  
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uwzględnić  nowe wymagania związane z walką  z lekoopornymi patogenami, w tym, 

w szczególności zapewnienie możliwości izolacji, odpowiedniej ilości preparatów 

dezynfekcyjnych, środków ochrony indywidualnej oraz badań  mikrobiologicznych. 

Najtrudniejsza sytuacja ciągle dotyczy szpitali o przestarzałej infrastrukturze, braku 

izolatek, wieloosobowych salach bez łazienek i niedoboru " personelu medycznego 

uznaje się  za niepokojącą  i zarówno służby epidemiologiczne, jak i szpitale, nie 

bagatelizują  problemu, co wyrażone jest skalą  badań  przesiewowych, jaki wzmożonymi 

kontrolami i szkoleniami z zakresu procedur higienicznych. Najważniejsze wydaje się  

zwrócenie szczególnej uwagi, także poprzez szeroko zakrojone działania informacyjno-

edukacyjne mediów, na problem higieny i dezynfekcji rąk personelu szpitalnego, jak 

i samych pacjentów i ich bliskich. 

Główny Inspektorat Sanitarny, Państwowi Wojewódzcy i Powiatowi Inspektorzy Sanitarni 

współpracuje z Zakładem Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej Narodowego Instytutu 

Leków, Krajowym Ośrodkiem Referencyjnym ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów, 

którzy uczestniczą  w wielu projektach badawczych realizowanych w ramach Unii 

Europejskiej, programach zdrowotnych oraz w ramach programów międzynarodowych 

monitorują  rozprzestrzenianie się  opornych szczepów bakterii na świecie. 

Jednocześnie Państwowa Inspekcja Sanitarna ściśle współpracuje z towarzystwami 

i stowarzyszeniami działającymi w obszarze zakażeń  szpitalnych i uczestniczy 

w licznych konferencjach organizowanych w tym zakresie. 

Ponadto Główny Inspektor Sanitarny organizował  narady z kierownikami oddziałów 

epidemiologii wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych, które dedykowane były 

omówieniu działań  przeciwepidemicznych w szpitalach z udziałem krajowych ekspertów 

w dziedzinie zakażeń  szpitalnych. 

Ponadto uprzejmie informuję, iż  Główny Inspektor Sanitarny w dniu 3 kwietnia 2018 r. 

otrzymał  upoważnienie Ministra Zdrowia do opracowania, prowadzenia procesu 

uzgodnień, procesu konsultacji publicznych i opiniowania, prowadzenia konferencji 

uzgodnieniowych projektu rozporządzenia w sprawie standardów organizacyjnych 

zwalczania zakażeń  szpitalnych realizującego upoważnienie zawarte w art. 22 ust. 5 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 E o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 

z późn. zm.). 
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Jednocześnie informuję, iż  obecnie trwają  prace nad projektem ww. rozporządzenia 

i załącznika do rozporządzenia określającego ww. standardy organizacyjne 

zapobiegania zakażeniom szpitalnym. 

Łączę  wyrazy szacunku 

MI r4t A 
PO ARZ S ANU 

Zbigniew J. Król 

t. 
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