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1. Prezentacja SP ZOZ
1.1 Zarys historyczny.

Myśl  budowy  szpitala  powiatowego  zrodziła  się  wraz  z  reaktywowaniem  powiatu 

słupeckiego  w 1956 roku.  Nowy powiat  był  jedynym w województwie  poznańskim,  który nie 

posiadał  (mimo  rosnących  potrzeb)  swojego  szpitala.  Wobec  wielkich  trudności  w  uzyskaniu 

funduszy państwowych na budowę lecznicy,  ówczesny kierownik Wydziału Zdrowia dr Roman 

Grzeszczak wystąpił z inicjatywą rozpoczęcia budowy w czynie społecznym. Uchwałą Prezydium 

Powiatowej  Rady Narodowej  z  dnia  14  marca  1956 roku powołano  Komitet  Budowy Szpitala 

Powiatowego  w  Słupcy.  Następnie  na  walnym  zebraniu  konstytucyjnym  31  marca  1957  roku 

uchwalono, że celem Komitetu Budowy Szpitala będzie zapoczątkowanie w „ Czynie Społecznym” 

prac, które w ostatecznym efekcie doprowadzą do wybudowania Szpitala.

Komitet Budowy Szpitala, jako przedstawiciel społeczeństwa powiatu słupeckiego działał 

czynnie do ostatniej  chwili,  organizował wszystkie ważniejsze uroczystości związane z budową 

m.in.  ceremonie  wmurowania  aktu  erekcyjnego pod Pawilon  Chorób Płuc  w dniu  27  września 

1959r, aktu erekcyjnego pod budynek główny w dniu 09 grudnia 1962 roku oraz uroczyste otwarcie 

Szpitala Powiatowego w Słupcy 01 października 1966 roku, którego pierwszym dyrektorem został 

dr Roman Grzeszczak. 

Widok szpitala z lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku.

5



Rodzaj dokumentu: 
Księga Jakości

Oznaczenie dokumentu:
KJ

Edycja nr:
6Tytuł dokumentu:

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
PN-EN ISO 9001:2009

Rok 1998 przynosi zmiany w funkcjonowaniu publicznej służby zdrowia.  Zespół Opieki 

Zdrowotnej  w Słupcy z  jednostki  budżetowej  zostaje  przekształcony w Samodzielny Publiczny 

Zakład  Opieki  Zdrowotnej, udzielający świadczeń  w oparciu o kontrakt z Wielkopolską Kasą 

Chorych a w obecnym czasie na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Podczas uroczystości z okazji 30–lecia Szpitala w grudniu 1996 roku, ku czci założyciela- 

lekarza,  społecznika,  a  przede  wszystkim  dobrego  człowieka,  placówce  nadano  imię  Doktora 

Romana Grzeszczaka.

1.2 Profil działalności
SP ZOZ w Słupcy jest podmiotem leczniczym posiadającym osobowość prawną, którego 

organem założycielskim jest  Powiat  Słupecki.  Zakład  działa  na  podstawie  określonego  statutu, 

ustawy o działalności  leczniczej  oraz  innych przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania 

organizacji.  Nasza placówka świadczy usługi  zdrowotne dla  ludności  powiatu słupeckiego oraz 

swym  działaniem  obejmuje  mieszkańców  sąsiednich  powiatów.  Szpital  zaangażowany  jest 

w działania  na  rzecz  doskonalenia  jakości  świadczonych usług,  dostosowując   swą działalność 

do obowiązujących standardów jakościowych, czego wyrazem jest posiadany certyfikat jakości ISO 

9001:2009.  Wszyscy  pracownicy  szpitala  to  osoby  o  wysokich  kwalifikacjach,  którzy  w  swej 

codziennej pracy korzystają z najlepszej wiedzy i doświadczeń zawodowych.

Do dyspozycji pacjentów szpital posiada siedem podstawowych oddziałów:

•Oddział Chirurgiczny z pododdziałem ortopedycznym

•Oddział Dziecięcy

•Oddział Ginekologiczno- Położniczy

•Oddział Chorób Wewnętrznych

•Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

•Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy

•Oddział Noworodkowy

W  zakresie  ambulatoryjnej  opieki  specjalistycznej  w  zakładzie  funkcjonują 

następujące poradnie specjalistyczne:

•Poradnia Gastroenterologiczna

•Poradnia Kardiologiczna

•Poradnia Neurologiczna

6



Rodzaj dokumentu: 
Księga Jakości

Oznaczenie dokumentu:
KJ

Edycja nr:
6Tytuł dokumentu:

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
PN-EN ISO 9001:2009

•Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy

•Poradnia Zakładowa

SP ZOZ świadczy również usługi w zakresie pomocy doraźnej przy wykorzystaniu:

•Zespołów Ratownictwa Medycznego (specjalistyczny, podstawowy)

•Zespołu Transportu Sanitarnego

•Nocnej  i  Świątecznej  Opieki  Zdrowotnej  (zapewniającej  pacjentom  możliwość  skorzystania 

ze świadczonych usług od poniedziałku do piątku w godz.od 18:00 – 08:00 a w soboty, niedziele 

i święta 24h na dobę)

Działalność szpitala wspierają następujące pracownie diagnostyczne:

•Pracownia nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej

•Pracownia diagnostyczna endoskopii układu pokarmowego

•Pracownia bronchoskopii

•Pracownie diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii, serologii oraz Bank Krwi

•Pracownia diagnostyki obrazowej (USG, RTG, TK)

W  zakładzie  funkcjonują  również  komórki  organizacyjne  prowadzące  obsługę 

administracyjną, techniczno -gospodarczą oraz samodzielne stanowiska pracy:

•Dział Metodyczno -Organizacyjny

•Dyrekcja i administracja zakładu:

- Sekretariat Szpitala

- Dział Księgowości

- Dział Spraw Pracowniczych i Socjalnych

- Dział Techniczno -Eksploatacyjny

- Dział Zamówień Publicznych

•Samodzielne stanowiska pracy:

- Zakładowy Inspektor BHP

- Pielęgniarka Epidemiologiczna

- Przełożona Pielęgniarek

- Pełnomocnik ds Systemu Zarządzania Jakością

- Stanowisko ds. Obrony Cywilnej i Spraw wojskowych

- Kapelan
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SP ZOZ w Słupcy w 2013 roku poczynił starania mające na celu rozszerzenie działalności 

o nowe usługi medyczne. W konsekwencji czego od września tego roku została otwarta Szkoła 

Rodzenia, natomiast od listopada pacjenci mogą korzystać z usług Lekarza Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej w Przychodni Lekarza Rodzinnego przy Szpitalu.

2. Zakres stosowania systemu zarządzania jakością.
SP ZOZ w Słupcy jako szpital  I  stopnia  referencyjnego   (szpital  powiatowy)  prowadzi 

działalność  związaną  z  udzielaniem  świadczeń  zdrowotnych  w  zakresie  leczenia  szpitalnego, 

ambulatoryjnej  opieki  specjalistycznej,  diagnostyki  obrazowej  i  laboratoryjnej,  ratownictwa 

medycznego oraz podstawowej opieki zdrowotnej ( szczegółowy opis – Profil działalności SP ZOZ)

System Zarządzania Jakością oparty o międzynarodowy standard ISO 9001:2009 obejmuje 

swym  zakresem  cały  obszar  naszej  organizacji  i  obowiązuje  we  wszystkich  komórkach 

organizacyjnych  oraz  wszystkich  zidentyfikowanych  procesach.  Zakres  certyfikacji  nie  dotyczy 

podstawowej opieki zdrowotnej.

3. Terminy i definicje
System   zarządzania  jakością  (SZJ)  -  system  zarządzania  do  kierowania  organizacją 

i jej nadzorowania w odniesieniu do jakości.

Jakość - stopień w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania.

Cel dotyczący jakości – przedmiot starań lub zamierzeń w odniesieniu do jakości.

Polityka jakości   – ogół  zamierzeń  i  ukierunkowanie  organizacji,  dotyczące  jakości  formalnie 

wyrażone przez najwyższe kierownictwo.

Księga jakości (KJ) – dokument, w którym określono system zarządzania jakością organizacji.

Wymaganie  -  potrzeba  lub  oczekiwanie,  które  zostało  ustalone,  przyjęte  zwyczajowo  lub  jest 

obowiązkowe.

Zadowolenie  klienta  -  percepcja  klienta  dotycząca  stopnia,  w  jakim  jego  wymagania  zostały 

spełnione.

Klient – organizacja lub osoba, która otrzymuje wyrób.

Proces – zbiór działań wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących. 

Ciągłe  doskonalenie –  powtarzające  się  działania  mające  na  celu  zwiększenie  zdolności 
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do spełnienia wymagań.

Skuteczność – stopień, w jakim planowane działania są realizowane i planowane wyniki osiągnięte.

Audit – systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodów z auditu oraz 

jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu.

Procedura – ustalony sposób przeprowadzania działania lub procesu.

Niezgodność – niespełnienie wymagania.

4. System zarządzania jakością.
4.1 Wymagania ogólne

W SP ZOZ w Słupcy jest ustanowiony, udokumentowany i wdrożony System Zarządzania 

Jakością  zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009.

Proces wdrożenia systemu został zainicjowany zarządzeniem Dyrektora SP ZOZ nr 1 z dnia 

15.01.2008 roku.,  w konsekwencji  czego  26.01.2009 roku został  zatwierdzony przez  jednostkę 

certyfikującą  TÜV  NORD  Polska.  Potwierdzeniem  tego  faktu  jest  certyfikat  nr  rejestracyjny 

AC  090/850/3014/2009,  który  zaświadcza,  że  organizacja  wprowadziła  i  stosuje  System 

Zarządzania  Jakością  w  zakresie  leczenia  szpitalnego,  ambulatoryjnej  opieki  specjalistycznej, 

diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej oraz ratownictwa medycznego. 

System  Zarządzania  Jakością  jest  utrzymywany  i  podlega  ciągłemu  doskonaleniu  jego 

skuteczności.  W  celu  prawidłowego  funkcjonowania  systemu   zidentyfikowano  procesy 

z  podziałem  na:  zarządcze,  główne  i  pomocnicze,  określono  sekwencję  tych  procesów  oraz 

ich wzajemne oddziaływanie.

Procesy zarządcze:

• Zarządzanie jakością

• Zarządzanie zasobami ludzkimi

• Zarządzanie infrastrukturą i środowiskiem

• Zarządzanie finansami

Proces główny – opieka nad pacjentem:

• Hospitalizacja

• Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

• Zespół ratownictwa medycznego

• Podstawowa opieka zdrowotna
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Procesy wspomagające:

• Diagnostyka obrazowa

• Diagnostyka laboratoryjna

• Zakupy

• Analizy, pomiary, doskonalenie

Mapa procesów – załącznik nr 2 do KJ – przedstawia powyższe powiązania procesów. 

Karty procesów – załącznik nr 3 do KJ – opisują przebieg poszczególnych procesów.

Mając  na  uwadze   właściwe  zarządzanie  tymi  procesami,  określono  kryteria  i  metody 

konieczne  do  zapewnienia  skuteczności  przebiegu  i  nadzorowania  tych  procesów,  jak  również 

do ciągłego ich doskonalenia.

W Szpitalu z procesów zlecanych na zewnątrz można wyróżnić:

• Usługę prania bielizny szpitalnej – Pranie

• Usługę sprzątania- Sprzątanie

• Usługę dostarczania posiłków – Żywienie

• Usługę sterylizacji narzędzi - Sterylizacja

• Usługę badań  - Diagnostyka Laboratoryjna i Obrazowa

• Usługę patomorfologii – Badania Histopatologiczne

Nadzór nad usługami zleconymi na zewnątrz sprawuje zlecający, czyli Dyrektor SP ZOZ. 

Osobą odpowiedzialną za nadzorowanie tych procesów jest pielęgniarka epidemiologiczna (pranie, 

sprzątanie,  żywienie,  sterylizacja),  kierownik  laboratorium  (diagnostyka  laboratoryjna,  badania 

histopatologiczne),  kierownik  działu  diagnostyki  obrazowej  (diagnostyka  obrazowa).  Nadzór 

polega na przeprowadzeniu auditu  w siedzibie wykonawcy danego procesu co najmniej raz w roku, 

z czego prowadzone są zapisy. Jakość świadczonych usług przez firmy zewnętrzne określona jest 

również w umowach  z podwykonawcami.

4.2 Wymagania dotyczące dokumentacji
4.2.1 Postanowienia ogólne

Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością obejmuje:

•Politykę Jakości 

•Księgę Jakości

•Cele Jakości
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•Udokumentowane procedury

• Zapisy 

•Dokumenty  potrzebne  organizacji  do  skutecznego  planowania,  przebiegu  i  nadzorowania 

określonych  procesów.

Dokumentacja  SZJ  opracowana  jest  zgodnie  z  dokumentami  zewnętrznymi:  akty 

normatywne, ustawy, rozporządzenia, uchwały i zarządzenia ustanowione przez powołane do tego 

organy nadrzędne, uwzględnia również dokumenty wewnętrzne: procedury, instrukcje, regulaminy, 

zarządzenia, dokumenty kadrowe, umowy itp. 

Powyższa dokumentacja nadzorowana jest według zasad opisanych w procedurze Nadzoru 

nad dokumentami P-4.2.3.

4.2.2 Księga Jakości

Księga Jakości jest przewodnikiem po ustanowionym i wdrożonym Systemie Zarządzania 

Jakością.  Jest  to  podstawowy dokument  systemowy   obowiązujący  we wszystkich komórkach 

organizacyjnych  objętych systemem.

Księga Jakości została napisana na podstawie wymogów normy PN-EN ISO 9001:2009, 

wg  której  wdrożono  system  oraz  jest  adresowana  do  wszystkich  pracowników  zakładu. 

Jednocześnie stanowi  dodatkowe źródło informacji o organizacji i jej funkcjonowaniu.

Wersję papierową Księgi Jakości posiada Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością. 

Wersja  elektroniczna  Księgi  dostępna  jest  dla  wszystkich  pracowników   w  wewnętrznej  sieci 

informatycznej szpitala w folderze zatytułowanym  - Skrót do dokumentów ISO.

Niniejsza KJ składa się  z  rozdziałów, posiadających numery porządkowe odpowiadające 

poszczególnym numerom punktów normy PN-EN ISO 9001:2009. We wstępie KJ przedstawiono 

Politykę Jakości obowiązującą w SP ZOZ. Rozdział pierwszy określa prezentację szpitala, drugi – 

zakres stosowania SZJ, trzeci – terminy i definicje stosowane w KJ. Pozostałe rozdziały opisują 

sposób  spełnienia  wymagań  poszczególnych  punktów  normy  odniesienia  przez  SPZOZ, 

zidentyfikowane procesy oraz przywołują poszczególne udokumentowane procedury.

Za  całokształt  spraw  związanych  z  wydaniem,  rozpowszechnianiem,  ewidencją 

wprowadzanych  zmian,  przechowywaniem  oraz  archiwizowaniem  Księgi  Jakości,  zarówno 

w wersji  papierowej  jak i  elektronicznej,  odpowiedzialny jest  Pełnomocnik  ds.  SZJ,  w oparciu 

o zapisy procedury  P-4.2.3. - Nadzór nad dokumentami.
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4.2.3 Nadzór nad dokumentami.

W celu właściwego nadzoru nad dokumentami funkcjonującymi w SP ZOZ ustanowiono 

udokumentowaną  procedurę P 4.2.3 – „Nadzór nad dokumentami”.

Procedura ta reguluje sposób postępowania przy nadzorowaniu dokumentów z uwzględnieniem:

• Zatwierdzania dokumentów pod kątem ich adekwatności, przed wydaniem do zastosowania.

• Przeglądu dokumentów i w razie potrzeby ich aktualizowanie oraz ponowne zatwierdzanie.

• Identyfikacji dokumentów oraz aktualnego statusu zmian dokumentów.

• Zapewnienia dostępu użytkowników do aktualnych wersji dokumentów.

• Zapewnienia czytelności i łatwej identyfikacji.

•  Odpowiedniej  identyfikacji  i  nadzoru  nad  rozpowszechnianiem  dokumentów  pochodzących 

z zewnątrz (w tym akty prawne).

•  Zapewnienia,  że  nieaktualne  dokumenty  nie  będą  stosowane  i  będą  odpowiednio  oznaczone 

w przypadku konieczności ich zachowania.

Nadzór nad dokumentami w organizacji regulują również następujące procedury: 

• Nadzór nad kopiami dokumentów Systemu Zarządzania Jakością - P-S/2

• Instrukcja archiwalna SP ZOZ w Słupcy - I-AR/1

• Jednolity rzeczowy wykaz akt SP ZOZ w Słupcy - W-AR/1

• Instrukcja kancelaryjna SP ZOZ w Słupcy - I-AR/2

• Polityka Bezpieczeństwa Informacji - I-INF/3

• Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych 

- I-INF/2

4.2.4 Nadzór nad zapisami

W SP ZOZ w Słupcy są utrzymywane i stosowane zapisy jako dowody pozwalające ocenić 

zgodność  świadczonych  usług  z  wymaganiami  Systemu  Zarządzania  Jakością.  Tryb 

ich sporządzania, identyfikowania, zabezpieczania, przechowywania i dysponowania nimi określa 

procedura P-4.2.4 Nadzoru nad zapisami. 
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5. Odpowiedzialność kierownictwa
5.1 Zaangażowanie kierownictwa

Osobą kierującą i reprezentującą SP ZOZ jest Dyrektor szpitala, zasady kierowania określa 

Regulamin  Organizacyjny  zakładu  dostępny  w  wewnętrznej  sieci  informatycznej  szpitala 

w folderze zatytułowanym – Skrót do inne dokumenty. W związku z przysługującymi Dyrektorowi 

uprawnieniami  podjął  on  decyzję  o  wdrożeniu  i  utrzymaniu  Systemu  Zarządzania  Jakością 

oraz doskonaleniu jego skuteczności poprzez:

• Ustanowienie Polityki Jakości i jej zakomunikowanie wszystkim pracownikom szpitala.

• Ustanowienie mierzalnych celów dotyczących jakości.

•  Przekazanie pracownikom znaczenia SZJ, spełnienia wymagań klientów, jak również wymagań 

prawnych oraz wymogów NFZ.

• Rozwijanie świadomości systemowej wśród pracowników.

•  Zapewnienie dostępności odpowiednich zasobów dla realizacji procesów oraz dla doskonalenia 

wdrożonego systemu.

• Zaplanowanie przeprowadzenia przeglądu SZJ, co najmniej raz w roku, w celu systematycznej 

oceny  przydatności,  adekwatności  i  skuteczności  funkcjonującego  systemu,  a  także  w  celu 

skutecznego planowania, przebiegu i nadzorowania procesów.

5.2 Orientacja na klienta
Kierownictwo SP ZOZ określiło jako główny cel sprostanie oczekiwaniom klientów. 

Powyższy cel realizowany jest poprzez:

• Identyfikowanie potrzeb w zakresie: poprawy i przywracania stanu zdrowia.

• Terminowości i jakości realizacji usługi medycznej.

•  Analizowanie stopnia zadowolenia klienta.

•  Właściwą  komunikację  lekarza  oraz  personelu  pielęgniarsko  -  położniczego  z  pacjentem 

i jego rodziną.

• Otoczenie pacjenta oraz jego rodziny fachową i troskliwą opieką, uwzględniającą również sferę 

emocjonalną zainteresowanych bliskich stron.

• Ciągłe doskonalenie SZJ funkcjonującego w SP ZOZ.
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5.3 Polityka Jakości
Dyrektor  szpitala  w   porozumieniu  z  kierownikami  poszczególnych  komórek 

opracował  Politykę  Jakości  naszego  działania,  która  to  została  wprowadzona  do  stosowania 

zarządzeniem dyrektora i rozpowszechniona wśród wszystkich pracowników. Jest ona dokumentem 

określającym misję szpitala i spójne z nią cele, stanowiące formalną i ogólną deklarację dyrekcji 

dotyczącą  zarządzania  systemem  jakości  oraz  zawiera  zobowiązanie  do  spełnienia  wymagań 

i ciągłego doskonalenia jego skuteczności.

Polityka  Jakości  jest  widoczna  we  wszystkich  kluczowych  punktach  jednostki,  została 

również umieszczona w Księdze Jakości oraz jest  dostępna w wewnętrznej  sieci  komputerowej 

w folderze zatytułowanym – Skrót do dokumentów ISO. Oryginał  dokumentu przechowywany jest 

u Pełnomocnika ds. SZJ. 

Polityka Jakości podlega bieżącej aktualizacji i co najmniej jeden raz w roku, na przeglądzie 

zarządzania jest analizowana pod kątem jej ciągłej przydatności. 

5.4 Planowanie
5.4.1 Cele dotyczące jakości.

Dyrektor SP ZOZ w porozumieniu z kierownikami  działów ustanawia szczegółowe cele 

dotyczące jakości dla poszczególnych funkcji i szczebli organizacji, w tym przede wszystkim cele 

potrzebne do spełnienia wymagań dotyczących świadczonych usług medycznych. Cele dotyczące 

jakości są mierzalne i spójne z Polityką Jakości. Podlegają one ciągłemu nadzorowi i okresowym 

przeglądom a w konsekwencji następuje rozliczenie wykonanych zadań i osiągniętych celów oraz 

określenie nowych. Ma to na celu ciągłe doskonalenie systemu obowiązującego w organizacji.

Nadrzędnymi celami odnoszącymi się do działalności szpitala są:

•Spełnienie  oczekiwań  pacjenta  poprzez  profesjonalne  świadczenie  usług  medycznych, 

z  zachowaniem  przepisów  prawa  i  obowiązujących  standardów  medycznych  oraz  wymogów 

i wytycznych Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

•Wysoki poziom wiedzy i kompetencji personelu medycznego osiągany w wyniku systematycznego 

kształcenia, w tym poprzez udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.

•Podnoszenie  kompetencji  pracowników,  w  zależności  od  zmieniającej  się  rzeczywistości 

i przepisów prawa. 
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5.4.2 Planowanie Systemu Zarządzania Jakością.

Działalność  poszczególnych  komórek  organizacyjnych  planuje  się  z  uwzględnieniem 

wymagań  normy  i  ustanowionych  celów  jakości.  Planowanie  SZJ  odnosi  się  do  wszystkich 

zidentyfikowanych  procesów  w  szpitalu,  uwzględniając  możliwości  techniczne  i  finansowe 

zakładu. Podczas planowania SZJ na podstawie auditów wewnętrznych i zewnętrznych, informacji 

zwrotnej  od  pacjenta,  przeglądów  zarządzania  i  wdrażania  zmian,  zachowana  jest  integralność 

systemu. 

Kluczową  rolę  dla  planowania  Systemu  Zarządzania  Jakością  pełni  Dyrektor  oraz 

Pełnomocnik ds. SZJ. Dyrektor zapewnia, że celem planowania jest dążenie do spełnienia wymagań 

klientów i osiąganie celów jakościowych.

5.5 Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja.
5.5.1 Odpowiedzialność i uprawnienia.

Podstawowe  zadania  komórek  organizacyjnych   zostały  przedstawione w  Regulaminie 

Organizacyjnym  SP ZOZ,  który  jest  dostępny w  wewnętrznej  sieci  informatycznej  w  folderze 

zatytułowanym  –  Skrót  do  inne  dokumenty,  natomiast  szczegółowe  zakresy  obowiązków, 

odpowiedzialności  i  uprawnień  pracowników  zostały  spisane,  zatwierdzone  przez  Dyrektora 

Szpitala.  Każdy  pracownik  otrzymał  na  piśmie  swój  zakres  obowiązków  a  drugi  egzemplarz 

znajduje się w aktach osobowych w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych.

Wzajemne  zależności  pomiędzy  komórkami  organizacyjnymi  i  poszczególnymi 

pracownikami pokazuje Struktura Organizacyjna stanowiąca  załącznik nr 1 do niniejszej Księgi.

5.5.2 Przedstawiciel kierownictwa.

Dyrektor  zarządzeniem  nr  1  z  dnia  15.01.2008  roku  powołał  Pełnomocnika 

ds.  Systemu  Zarządzania  Jakością  i  określił  jego  zakres  obowiązków  i  uprawnień.  Zmiana 

Pełnomocnika ds.  SZJ nastąpiła  dnia  07.12.2012 r.  zarządzeniem nr 16/2012,  na mocy którego 

p.o. Dyrektora SP ZOZ przejął obowiązki Pełnomocnika ds. SZJ.

Pełnomocnik  ds.  SZJ  zgodnie  z  wymaganiami  Normy  PN-EN  ISO  9001:2009  należy 

do  najwyższego  kierownictwa  co  pokazuje  Struktura  Organizacyjna  SPZOZ  -u  oraz  zapis 

w zakresie obowiązków i uprawnień.
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5.5.3 Komunikacja wewnętrzna.

W  celu  zapewnienia  właściwego  przekazywania  informacji  wewnętrznych,  łącznie 

z informowaniem pracowników o skuteczności SZJ opracowano: 

• Komunikację werbalną:

- Spotkania dyrektora z ordynatorami i kierownikami działów.

- Spotkania dyrektora z kadrą w celu omówienia doraźnych problemów.

- Indywidualne spotkania i konsultacje dyrekcji z poszczególnymi pracownikami.

- Spotkania kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych z pracownikami działu.

- Przekazywanie bieżących informacji w formie rozmów telefonicznych.

Doskonaląc  przepływ  informacji  w  szpitalu,  udostępniono  poszczególnym  komórkom 

organizacyjnym  służbowe  telefony  komórkowe.  Wykaz  telefonów  komórkowych  znajduje 

się  w Dziale Techniczno -Eksploatacyjnym, który to sprawuje nad nimi nadzór.

• Komunikację niewerbalną:

-  Wydawanie  zarządzeń,  regulaminów,  procedur,  instrukcji  oraz  innych  wewnętrznych  aktów 

dotyczących działalność jednostki,  które  to rozpowszechniane są wśród pracowników w formie 

papierowej  za potwierdzeniem odbioru zgodnie z rozdzielnikiem dokumentów – F-4.2.3-01 lub 

w  postaci  elektronicznej   poprzez  umieszczenie  w  wewnętrznej  sieci  informatycznej  szpitala 

tzw. intranet (pliki są zabezpieczone przed ich modyfikacją przez potencjalnych użytkowników). 

Bieżące informacje przekazywane są również do poszczególnych komórek organizacyjnych przy 

wykorzystaniu poczty elektronicznej.

- Informacje umieszczane  na tablicach ogłoszeń znajdujących się na terenie zakładu.

- Strona internetowa SP ZOZ w Słupcy- www.szpital.slupca.pl 

Powyższe  kanały  komunikacyjne  zapewniają skuteczny  przepływ  informacji  między 

poszczególnymi komórkami organizacyjnymi SP ZOZ.

5.6 Przegląd zarządzania.
5.6.1 Postanowienia ogólne.

W celu utrzymania skuteczności Systemu Zarządzania Jakością Dyrektor  SP ZOZ w Słupcy 

przeprowadza kompleksowy przegląd zarządzania przynajmniej  raz w roku .Przegląd ten obejmuje 

ocenę  realizacji  systemu,  jego doskonalenie  i  potrzebę  zmian  w SZJ,  Polityce  Jakości i  celach 

w  niej  zawartych.  Przegląd  zarządzania  przygotowuje  Pełnomocnik  ds.  SZJ  w  uzgodnieniu 
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z  Dyrektorem  SP ZOZ  i  zawiadamia  o  jego  terminie  kierowników  poszczególnych  komórek 

organizacyjnych. Dokumenty - sprawozdania na przegląd zarządzania przygotowują: Pełnomocnik 

ds. SZJ oraz właściciele procesów, każdy w swoim zakresie kompetencji. 

W/w  sprawozdania  stanowią  integralną  część  protokołu,  którego  oryginał  jest 

przechowywany przez Pełnomocnika ds. SZJ.  

5.6.2 Dane wejściowe do przeglądu.

Dane wejściowe do przeglądu Systemu Zarządzania Jakością przygotowuje Pełnomocnik 

ds.  SZJ, na podstawie raportów właścicieli  procesów i osób odpowiedzialnych za poszczególne 

elementy systemu. 

Dane wejściowe obejmują między innymi:

•Wyniki auditów wewnętrznych, zewnętrznych oraz wnioski z przeprowadzonych kontroli przez 

upoważnione instytucje.

•Informację zwrotną od klientów – ankieta i skargi pacjentów.

•Dane z podjętych działań korygujących i zapobiegawczych

•Ocena Polityki Jakości pod kątem jej aktualności.

•Stopień realizacji szczegółowych celów jakościowych dotyczących zidentyfikowanych procesów.

•Wyniki monitorowania procesów świadczenia usług medycznych.

•Propozycje i zalecenia dotyczące doskonalenia systemu.

•Działania podjęte w następstwie wcześniejszych przeglądów systemu zarządzania.

•Efekty  realizacji  procesów,  działań,  zgodności  wyrobu,  zgodności  z  przepisami  i  innymi 

wymaganiami.

5.6.3 Dane wyjściowe z przeglądu

Wynikiem  przeprowadzonego  przeglądu  są  dane  wyjściowe,  które  mogą  skutkować 

działaniami związanymi z :

•Określeniem celów i  zaplanowaniem zadań  mających  na  celu  doskonalenie  SZJ  oraz  procesu 

realizacji usług, odpowiednio do wymagań klientów, obowiązujących przepisów i innych regulacji.

•Potrzebnymi zasobami dla wykonania ustalonych celów i zadań.

•Aktualizacją Polityki Jakości.

Pełnomocnik  ds.  SZJ  sporządza  protokół  z  przeglądu,  który  po  zatwierdzeniu  przez 

Dyrektora SP ZOZ w wersji papierowej przechowuje Pełnomocnik ds. SZJ.
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6. Zarządzanie zasobami
6.1 Zapewnienie zasobów

Dyrektor SP ZOZ w Słupcy zapewnia zasoby finansowe potrzebne do:

• Utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością; 

• Realizacji usług medycznych na poziomie zapewniającym satysfakcję pacjentów ze świadczonych 

usług medycznych 

• Na rozwój i stabilną pozycję SP ZOZ w Słupcy na rynku usług medycznych.

6.2 Zasoby ludzkie.
6.2.1 Postanowienia ogólne.

Dyrektor  Szpitala  zatrudnia  pracowników  z  odpowiednim  wykształceniem 

i doświadczeniem zawodowym wymaganym do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku, 

zgodnie  z  taryfikatorem kwalifikacyjnym.  Zatrudnienie  i  wynagradzanie  pracowników  odbywa 

się  w  oparciu  o  obowiązujące  przepisy  prawa  oraz  na  podstawie   wewnętrznych  uregulowań 

zawartych  w  regulaminie  wynagradzania  oraz  w  regulaminie  pracy,  które  są  dostępne 

dla  wszystkich  pracowników w wewnętrznej  sieci  informatycznej  w folderze  zatytułowanym – 

Skrót  do  inne  dokumenty.  Ponadto  dyrektor  zapewnia  i  przywiązuje  ogromne  znaczenie  do 

podnoszenia  kwalifikacji  pracowników  poprzez  udział  w  szkoleniach,  kursach  oraz  studiach 

podyplomowych.

6.2.2 Kompetencje, świadomość i szkolenie.

Dyrekcja SP ZOZ w Słupcy zapewnia, że na każdym stanowisku pracy znajdują się osoby 

posiadające  właściwe  kompetencje  i  uprawnienia  do  wykonywanych  zadań.  Pod  pojęciem 

kompetencji  należy rozumieć  wykształcenie,  doświadczenie  zawodowe,  wymagane uprawnienia 

i  umiejętności.  Sprawami związanymi z  zatrudnieniem zajmuje się Dział  Spraw Pracowniczych 

i Socjalnych. Każdy nowy pracownik odbywa szkolenie w zakresie BHP oraz z wymagań Systemu 

Zarządzania  Jakością.  Zapisy  z  powyższych  szkoleń  przechowywane  są  w  aktach  osobowych 

pracowników.  Jednocześnie  Administrator  Bezpieczeństwa  Informacji  (ABI)  przeprowadza 

rozmowę z nowo przyjętymi pracownikami, informując o obowiązujących w zakładzie zasadach 

ochrony danych osobowych. Zapisy z odbytych rozmów przechowuje ABI.
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W celu zwiększenia kwalifikacji zawodowych pracowników przeprowadzane są szkolenia 

wewnątrzzakładowe jak również świadczone przez  firmy zewnętrzne.  Ilość  szkoleń  uzależniona 

jest od bieżących potrzeb oraz możliwości finansowych zakładu. Szkolenia dla personelu szpitala 

realizowane są zgodnie z rocznym planem szkoleń, który to przygotowuje Kierownik Działu Spraw 

Pracowniczych  i  Socjalnych  na  podstawie  złożonych  zapotrzebowań  na  szkolenie  przez 

kierowników  poszczególnych  komórek  organizacyjnych.  Roczny  plan  szkoleń  podlega 

zatwierdzeniu  przez  Dyrektora  SP  ZOZ.  Zewnętrzne  jednostki  szkolące  oceniane  są  przez 

pracowników biorących udział  w szkoleniu.  Ocenę skuteczności szkolenia  dokonuje kierownik 

przeszkolonego pracownika po okresie ok. miesiąca po zakończeniu szkolenia. Zapisy ze szkoleń 

przechowywane są w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych.

6.3 Infrastruktura.
SP ZOZ w Słupcy zapewnia i utrzymuje infrastrukturę potrzebną do prawidłowej realizacji 

procesów. Wszystkie komórki organizacyjne szpitala są wyposażone w niezbędny sprzęt i instalacje 

elektryczne, wodnokanalizacyjne, centralnego ogrzewania, sprężonego powietrza, tlenu oraz w sieć 

informatyczną  i  telefoniczną.  Pomieszczenia  i  wyposażenie  są  nadzorowane  i  poddawane 

okresowym przeglądom i remontom według rocznego harmonogramu przeglądów. 

Dział Techniczno -Eksploatacyjny pełni nadzór nad infrastrukturą szpitala, który to został 

opisany w karcie procesu stanowiącej załącznik do KJ.

 Każdy sprzęt medyczny posiada paszport techniczny, w którym odnotowywane są przeglądy 

i naprawy. Przeglądy odbywają się zgodnie z opracowanym harmonogramem na dany rok, który 

znajduje się u kierownika działu techniczno -eksploatacyjnego oraz u kierownika danej komórki 

organizacyjnej, natomiast w oddziałach szpitalnych u pielęgniarki oddziałowej. Kierownik działu 

technicznego  przeprowadza  również  kontrole  dotyczące  aktualności  wpisów  w  paszportach 

technicznych.

Organizacja  posiada  sieć  informatyczną  i  sprzęt  komputerowy,  zaopatrzony  w  legalne 

oprogramowanie.  Nadzór  nad  siecią  i  sprzętem  komputerowym  sprawuje  administrator  sieci 

komputerowej  zgodnie  z  instrukcją  zarządzania  systemem  informatycznym  służącym 

do przetwarzania danych osobowych (I-INF/2) oraz polityką bezpieczeństwa informacji (I-INF/3). 

Szczegółowy opis postępowania w karcie procesu, stanowiącej załącznik do KJ.
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6.4 Środowisko pracy.
Środowisko  pracy  niezbędne  do  osiągnięcia  zgodności  z  wymaganiami  jest  określone 

i nadzorowane w odniesieniu do obowiązujących wymagań prawnych. Nadzór nad poszczególnymi 

elementami  środowiska  pracy  sprawują  kierownicy  komórek  organizacyjnych  oraz  Specjalista 

ds. BHP. Zarządzanie środowiskiem pracy opisano w karcie procesu, stanowiącej załącznik do KJ.

7. Realizacja usługi
7.1 Planowanie realizacji usługi.

Mając na uwadze skuteczność realizowanych usług medycznych, Dyrektor Szpitala określił 

procesy występujące w organizacji, cele dotyczące jakości świadczonych usług medycznych oraz 

wymagania  związane  z  monitorowaniem  i  kontrolą  realizacji  tych  usług,  jak  również  zapisy 

potrzebne do dostarczenia dowodów, że ustalone procesy i usługi medyczne będące ich wynikiem 

spełniają wymagania określone i uzgodnione przez pacjenta SP ZOZ w Słupcy.

Podstawą planowania realizacji usług medycznych na każdy rok są szczegółowe materiały 

informacyjne  zatwierdzane  przez  Prezesa  NFZ,  których  spełnianie  jest  niezbędne  do  zawarcia 

umowy z NFZ.

7.2 Procesy związane z klientem.
7.2.1 Określenie wymagań dotyczących wyrobu.

SPZOZ w Słupcy realizując usługi medyczne uwzględnia następujące wymagania:

•Wymagania  zgłaszane  przez  pacjenta,  dotyczące  realizacji  usługi  medycznej,  potwierdzone 

rozpoznaniem  na  skierowaniu  do  szpitala,  poradni  lub  konkretnym  zleceniem  na  badanie 

diagnostyczne.

•Wymagania formalno – prawne i finansowe ustanowione przez Ministerstwo Zdrowia, Narodowy 

Fundusz Zdrowia i inne uprawnione podmioty. 

•Wszelkie  dodatkowe  wymagania  określone  przez  pacjentów  np.  w  ankietach  badających 

zadowolenie  pacjenta,  pisemnych skargach i  pochwałach  dotyczących funkcjonowania  SP ZOZ 

w Słupcy.

•Dodatkowe  wymagania   opisane  w  procedurach,  regulaminach  i  instrukcjach  obowiązujących 

w organizacji.
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7.2.2 Przegląd wymagań przed i w trakcie realizacji usługi.

Przegląd wymagań realizowanych usług medycznych odnosi się do: 

•Wymagań  pacjenta,  jego  rodziny,  opiekunów prawnych  wynikających  z  ogólnych  wytycznych 

dla usług medycznych.

•Wymagań  formalno  -  prawnych  i  finansowych  przekazywanych  przez  uprawnione  podmioty 

zewnętrzne ( Ministerstwo Zdrowia, NFZ, Sanepid, inne ). 

•Badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta. 

Przegląd wymagań pacjenta dokonywany jest przed  i w czasie realizacji usługi, związany 

jest  z  przeprowadzanymi  badaniami  lekarskimi,  korygowaniem  rozpoznania  jak  i   procesu 

diagnostyczno  -leczniczego.  Wszelkie  zapisy  z  przeprowadzonego  przeglądu  znajdują  się 

w dokumentacji medycznej pacjenta. Spełnienie wymagań pacjenta zależne jest również od stopnia 

referencyjności  jednostki.  W przypadku  jeżeli  schorzenie  pacjenta  wymaga  świadczeń  ośrodka 

o  wyższym stopniu  referencyjności,  pacjent  jest  kierowany do  jednostki  służby zdrowia,  która 

zapewni  świadczenia  na  satysfakcjonującym  pacjenta  poziomie.  Odmowę  przyjęcia  pacjenta 

do szpitala odnotowuje się w dokumentacji medycznej.

Przegląd  wymagań  NFZ  (lub  innego  płatnika)  zapisanych  w  umowie  kontraktowej 

jest dokonywany przez Dyrektora Szpitala lub wyznaczoną osobę. Odpowiedzialność za realizację 

poszczególnych  części  umowy  i  spełnienie  wymagań  ponoszą  kierownicy  komórek 

organizacyjnych realizujący swoją część kontraktu.

7.2.3 Komunikacja z klientem.

Klientami SP ZOZ -u są przede wszystkim pacjenci, ich rodziny oraz Narodowy Fundusz 

Zdrowia jako płatnik,  jak również inne instytucje powiązane z funkcjonowaniem organizacji.

Komunikacja bezpośrednia z pacjentem realizowana jest przez uprawniony personel zakładu 

w kontaktach interpersonalnych poprzez udzielenie pacjentowi lub osobie wskazanej przez pacjenta 

informacji  o  jego  stanie  zdrowia,  wytycznych  dotyczących  postępowania  po  hospitalizacji  lub 

po leczeniu ambulatoryjnym jak również poinformowanie pacjenta o przysługujących mu prawach 

i obowiązkach wynikających zarówno z zewnętrznych przepisów prawnych jak i wewnętrznych 

uregulowań. Natomiast komunikacja pośrednia realizowana jest przez zamieszczenie informacji na 

tablicach ogłoszeń znajdujących się na terenie szpitala oraz informacje ogólnodostępne na stronie 

internetowej  szpitala  –  www.szpital.slupca.pl.  Wszelkie  uwagi  dotyczące  jakości  świadczonych 
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usług,  pacjent  może wyrażać w ankietach badających satysfakcję  pacjenta  oraz przez składanie 

skarg  i  wniosków  do  Pełnomocnika  ds.  Praw  Pacjenta  SPZOZ lub  w  Sekretariacie  Dyrektora 

Szpitala.

Za komunikację z Narodowym Funduszem Zdrowia odpowiedzialny jest Dyrektor szpitala, 

który to przeprowadza z NFZ negocjacje i podpisuje stosowne umowy.

W  odniesieniu  do  klientów  instytucjonalnych,  komunikacja  odbywa  się  zgodnie 

z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawnych.

7.3 Projektowanie i rozwój.
Wyłączenie – ten punkt normy nie dotyczy szpitala.

Uzasadnienie wyłączenia - Usługi SP ZOZ w Słupcy nie są projektowane w myśl  wymagań 

normy ISO 9001, natomiast jest planowana ich realizacja w formie wdrożonych procedur, instrukcji 

ogólnych,  poleceń  służbowych,  zarządzeń  oraz  instrukcji  szczegółowych.  Przygotowany  plan 

realizacji bezpośrednio wpływa na zdolność jednostki do dostarczania usługi zgodnej z przyjętymi 

wymaganiami (pacjenta, prawnymi i innymi). Przy planowaniu realizacji usług występują elementy 

tożsame dla  procesu  projektowania,  jak  dane  wejściowe/wyjściowe,  weryfikacja  planu,  zmiany 

w  planach  i  nadzór  nad  tymi  zmianami.  Jednak  nie  zmienia  to  faktu,  że  realizacja  usług 

medycznych to sfera zaplanowania (technologii),  a nie ich projektowanie. Tak więc, wyłączenie 

tego elementu normy nie wpływa negatywnie na zdolność SP ZOZ do dostarczania usługi zgodnej 

z przyjętymi wymaganiami, ani nie ogranicza odpowiedzialności placówki w tym zakresie. 

7.4 Zakupy
Organizacja  zapewnia,  że  zakupy  leków,  materiałów  medycznych,  wyposażenia  i  usług 

są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a mianowicie: 

• w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych, ustawę o finansach publicznych oraz inne 

wymagania  zarówno  wynikające  z  przepisów  zewnętrznych  jak  i  wewnętrznych  uregulowań 

zakładu. 

Zostały określone i wyspecyfikowane wymagania dotyczące zakupu wszystkich materiałów 

i usług mających wpływ na proces realizacji usług medycznych oraz bezpieczeństwo pacjentów. 

Ocena  i  wybór  dostawcy  dokonywany  jest  wg  przyjętych  kryteriów.  Wymagania  w  stosunku 

do  wyrobu  lub  usługi  ich  dostawcy  są  każdorazowo  ustalane  przy  opracowaniu  specyfikacji 
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wymagań.

Zakupy w SP ZOZ realizowane są przy współpracy działu zamówień publicznych i działu 

techniczno -eksploatacyjnego. 

•Dział  zamówień  publicznych  jest  odpowiedzialny  za wszczęcie  określonej  procedury, 

przygotowanie  i  ogłoszenie  przetargu.  Dyrektor  zakładu powołuje  zespół  ds.  przetargów,  który 

sporządza specyfikację istotnych warunków zamówienia i przeprowadza procedurę przetargową. 

Po rozstrzygnięciu przetargu i  podpisaniu umowy,  informacje o wybranych ofertach przekazuje 

się do zainteresowanych komórek, które  zamawiają towar zgodnie z wykazem.

•Dział  techniczno  -eksploatacyjny  realizuje  zamówienia  dotyczące  napraw,  remontów  i  innych 

działań będących w jego kompetencji.

Zapotrzebowania z poszczególnych komórek realizowane są na podstawie zawartych umów

długoterminowych.  Niewielka  część  zamawianego  asortymentu  nie  jest  ujęta  w  umowach, 

a  zamówienia  realizowane  są  na  podstawie  zapotrzebowania  składanego  przez  kierowników 

komórek  organizacyjnych  na  formularzu  –  specyfikacja  zapotrzebowania.  Ostateczną  decyzję 

o  zakupie  danego  towaru,  wyrobu  podejmuje  dyrektor  podpisując  się  na  specyfikacji 

zapotrzebowania i konkretnym zamówieniu.

Proces zakupu opisuje załączona do KJ karta procesu.

7.5 Produkcja i dostarczanie usługi.
7.5.1 Nadzorowanie produkcji i dostarczania usługi.

W  SP  ZOZ  w  Słupcy  usługi  medyczne  są  planowane  i  wykonywane  w  warunkach 

nadzorowanych.  Nadzór  obejmuje  zarówno  realizację  konkretnej  usługi  medycznej,  kontraktu 

zawartego  z  NFZ  oraz  innych  obszarów  funkcjonowania  jednostki.  Kierownik  komórki 

organizacyjnej  odpowiada  za  ocenę  zgodności  usługi  z  przepisami,  standardami  i  procedurami 

medycznymi.

Nadzorowanie świadczonej usługi następuje  przez osobę bezpośrednio ją realizującą oraz 

przez  kierownika  danej  komórki  organizacyjnej.  Ustalenia  dotyczące  nadzorowania  procesów 

oraz świadczonych usług określają zarówno przepisy prawne, umowy o pracę, kontrakty oraz inne 

uregulowania zawarte w procedurach, instrukcjach czy zarządzeniach dyrektora. W poszczególnych 

komórkach organizacyjnych prowadzone są zapisy stanowiące dowód, że usługa świadczona jest 

w warunkach nadzorowanych. 
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Nadzór obejmuje:

· Dostępność informacji o stanie zdrowia pacjenta, wynikach badań diagnostycznych, rozpoznaniu, 

wykonanych zabiegach, powikłaniach, zagrożeniach, dokumentacji medycznej

· Dostępność procedur i instrukcji.

· Stosowanie odpowiedniego, sprawnego sprzętu medycznego.

· Dostępność i stosowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów.

· Wdrożenie monitorowania i pomiarów procesów.

· Podejmowanie decyzji o zakończeniu realizacji usługi.

· Wydawanie odpowiednich zaleceń pacjentowi po zakończeniu usługi.

· Nadzór merytoryczny nad realizacją usługi.

· Nadzór nad dokumentacją medyczną stosowaną w danej komórce organizacyjnej.

7.5.2 Walidacja procesów produkcji i dostarczania usługi.

Walidacja, czyli ocena procesu realizacji usługi, mająca na celu określenie zdolności tych 

procesów  do  osiągania  zaplanowanych  wyników.  Zapisy  z  prowadzonej  walidacji 

są przechowywane i nadzorowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi 

uregulowaniami.

W procesie  hospitalizacji  walidacja  odbywa  się  przed  wypisaniem pacjenta  z  oddziału, 

poprzez  kontrolne  badania  dodatkowe  oraz  ocenę  skuteczności  danej  metody  leczenia 

w odniesieniu  do  jednostki  chorobowej.   Zapisy prowadzone są  w historii  choroby.  W trakcie 

wizyty kontrolnej  w poradni  specjalistycznej  przeprowadzana  jest  ponowna  walidacja  –  zapisy 

w dokumentacji medycznej pacjenta.

W procesie świadczenia usług medycznych, każda kontrolna wizyta jest walidacją procesu 

diagnostyczno -leczniczego. Zapisy w dokumentacji medycznej.

W  przypadku  świadczeń  z  zakresu  ratownictwa  medycznego,  walidacja  usługi 

odnotowywana jest w karcie wyjazdowej.

7.5.3 Identyfikacja i identyfikowalność.

W  organizacji  zapewniona  jest  identyfikacja  i  identyfikowalność  pacjenta,  personelu, 

świadczonych usług,  topografii  szpitala,  sprzętu medycznego a  także wykonywanych czynności 

przez personel szpitala.
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•Identyfikacja pacjenta zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez umieszczenie opaski 

identyfikacyjnej na nadgarstku pacjenta prawej ręki z nr księgi głównej, nazwą oddziału w którym 

przebywa oraz oznaczeniem płci.

•Identyfikacja personelu – identyfikatory.

•Identyfikacja  materiału  biologicznego  –  procedura  przyjmowanie,  identyfikacja  i  rejestracja 

materiału do badań mikrobiologicznych,MIK. 7,

•Identyfikacja  materiałów  medycznych  i  drobnego  sprzętu  medycznego  w  magazynach 

i komórkach organizacyjnych (leki, materiały opatrunkowe, sterylne narzędzia medyczne/pakiety 

do zabiegów na bloku operacyjnym itp.)

•Identyfikacja dokumentacji medycznej ( czytelność zamieszczonych zapisów)

•Identyfikacja niesprawnego sprzętu medycznego

•Identyfikacja  pomieszczeń  (nazwy  komórek  organizacyjnych/oddziałów,  gabinetów 

lekarskich/pielęgniarskich, gabinetów zabiegowych, pracowni diagnostycznych itp.)

Podanie lokalizacji  poszczególnych komórek organizacyjnych zamieszczone na tablicy ogłoszeń 

w budynku głównych w hallu szpitala na parterze.

•Identyfikacja poprzez oznaczenie budynków należących do SP ZOZ.

-Główny budynek szpitala ( oddziały, Izba Przyjęć, Laboratorium Diagnostyczne, Apteka Szpitalna, 

Magazyn,  Prosektorium,  Dział  Diagnostyki  Obrazowej,  Poradnia  Kardiologiczna,  Poradnia 

Gastroenterologiczna,  Pracownia  Diagnostyczna  Endoskopii  Układu  Pokarmowego,  Pracownia 

Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej – Budynek A

-Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy,  Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy,  Pracownia RTG, Pracownia 

Bronchoskopii – Budynek B

-Dyrekcja szpitala, Administracja, Dział Metodyczno -Organizacyjny – Budynek C

-Poradnia Neurologiczna,  Poradnia Zakładowa,  Szkoła Rodzenia,  Przychodnia Lek.  Rodzinnego 

przy Szpitalu oraz inne niezależne NZOZ-y- Budynek D

•Identyfikowalność jest zapewniona poprzez:

- ustanowienie zasad pisemnego załatwiania spraw,

- prowadzenie jednoznacznej identyfikacji danej sprawy – unikatowa numeracja,

- przestrzeganie zasad podpisywania każdego zapisu (dokumentu),

Identyfikowalność tzn. odtworzenie historii przebiegu realizacji usługi polega na analizie 

zapisów w dokumentacji  medycznej,  które  pozwalają ustalić:  czas i  miejsce przyjęcia  pacjenta, 
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dane pacjenta,  dane lekarzy/pielęgniarek wykonujących poszczególne działania,  zakres leczenia, 

dane charakteryzujące użyte materiały oraz wyposażenie stosowane podczas leczenia.

7.5.4 Własność klienta.

SP ZOZ sprawuje pieczę nad własnością klienta, w czasie, kiedy znajduje się pod opieką 

zakładu. Przez własność pacjenta uważa się:

•dane osobowe pacjentów,

•dokumentację medyczną dostarczoną przez pacjenta,

•rzeczy osobiste pacjenta,

•materiał biologiczny,

•przedmioty ortopedyczne z którymi pacjent zgłosił się do szpitala

Dane  osobowe  klientów przetwarzane  w  procesie  realizacji  usługi  podlegają  nadzorowi 

i zabezpieczeniu na zasadach określonych w:

•Ustawie o ochronie danych osobowych,

•Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych 

I-INF/2,

•Polityce bezpieczeństwa informacji I-INF/3.

Dokumentacja  medyczna  dostarczona  przez  pacjenta  włączona  jest  do  historii  choroby 

a  po  zakończonej  hospitalizacji  zostaje  zwrócona  pacjentowi  (analogiczne  postępowanie 

z przedmiotami ortopedycznymi pacjenta).

Rzeczy osobiste pacjenta – postępowanie zgodne z instrukcją przechowywanie w magazynie 

osobistych  rzeczy  pacjenta  I-IP/03,  natomiast  przedmioty  wartościowe  –  instrukcja  w  sprawie 

depozytu wartościowych rzeczy pacjenta I-S2.

Postępowanie z materiałem biologicznym pacjenta odbywa się według procedur:

• Przechowywanie materiału do badań laboratoryjnych, LAB.3,

• Transport materiału do badań mikrobiologicznych,MIK. 6,

• Przyjmowanie, identyfikacja i rejestracja materiału do badań mikrobiologicznych,MIK. 7,

• Przechowywanie materiału do badań mikrobiologicznych,MIK. 8,

• Wydawanie wyników badań mikrobiologicznych z zachowaniem poufności,MIK. 11

• Transport materiału do badań laboratoryjnych, L-43
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7.5.5 Zabezpieczenie usługi.

Wszystkie dokumenty,  zapisy oraz przedmioty materialne (np. leki,  materiały medyczne) 

towarzyszące  procesom  realizacji  usługi  są  zabezpieczane  poprzez  właściwą  identyfikację, 

przechowywanie  w  miejscach  do  tego  przeznaczonych  oraz  ochronę  przed  uszkodzeniem, 

zniszczeniem  bądź  utratą  oraz  dostępem  osób  nieupoważnionych,  zgodnie  z  obowiązującymi 

przepisami prawa i wewnętrznymi uregulowaniami.

Poprzez  zabezpieczenie  usługi  należy  rozumieć  również  postępowanie  z  pacjentem 

po zakończonej np. hospitalizacji, a mianowicie:

- zalecenia lekarskie, pielęgniarskie

- wystawienie stosownych skierowań (rehabilitacja, zabiegi fizjoterapeutyczne, leczenie w poradni 

specjalistycznej itp.)

- zabezpieczenie pacjenta w niezbędne leki – wypisanie recept.,

- transport pacjenta do domu lub innego zakładu opieki zdrowotnej zgodnie z przepisami prawa 

i umową NFZ,

- zabezpieczenie zwłok pacjenta w razie śmierci, postępowanie zgodne z procedurą postępowanie 

ze zwłokami osób zmarłych w szpitalu, P-E/43

7.6 Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów.
SP  ZOZ  w  Słupcy  prowadzi  nadzór  nad  wyposażeniem  pomiarowym  oraz  sprzętem 

medycznym wykorzystywanym przy realizacji usług medycznych.

Na bloku operacyjnym, w laboratorium, archiwum oraz w aptece szpitalnej prowadzony jest 

monitoring  wilgotności  powietrza  z  czego  prowadzone  są  zapisy,  natomiast  na  wszystkich 

oddziałach szpitalnych monitorowana jest  temperatura w lodówkach z lekami oraz z żywnością 

przeznaczoną  dla  pacjentów,  również  prowadzone  są  zapisy.  W laboratorium  diagnostycznym 

znajduje  się  wzorcowy  termometr  służący  do  sprawdzania  i  oceny  prawidłowych  pomiarów 

temperatur prowadzonych na oddziałach. We wszystkich jednostkach, gdzie jest wykorzystywany 

elektroniczny  sprzęt  medyczny   prowadzony  jest  monitoring  sprawności  tego  sprzętu  (zapisy) 

Każdy hospitalizowany pacjent ma monitorowane wszystkie niezbędne parametry życiowe, zapisy 

umieszczane w dokumentacji medycznej.

We  wszystkich  komórkach  organizacyjnych,  gdzie  jest  niezbędne  zapewnienie 

wiarygodnych wyników wyposażenie pomiarowe poddawane jest:
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·  Wzorcowaniu lub sprawdzeniu w ustalonych odstępach czasu lub przed użyciem w odniesieniu 

do  wzorców  jednostek  miary,  mających  powiązania  z  międzynarodowymi  lub  państwowymi 

wzorcami  jednostek  miary,  a  jeśli  takich  wzorców  nie  ma,  to  prowadzi  się  zapisy  dotyczące 

zastosowanej podstawy wzorcowania lub sprawdzania.

· Regulacji lub ponownej regulacji, jeżeli jest to niezbędne.

· Trwałej identyfikacji, w celu umożliwienia określenia statusu wzorcowania.

·  Ochronie  przed  uszkodzeniem i  pogorszeniem stanu  podczas  przemieszczania,  utrzymywania 

i przechowywania.

Sprzęt  medyczny  w  poszczególnych  komórkach  organizacyjnych  jest  identyfikowalny, 

spisany  i  nadzorowany  zgodnie  z  ustalonym  harmonogramem  przeglądów.  Z  przeglądów 

prowadzone są zapisy w paszportach technicznych. Ogólny nadzór nad terminowością przeglądów, 

legalizacji, wzorcowań pełni kierownik działu techniczno -eksploatacyjnego.

8. Pomiary, analiza i doskonalenie.
8.1 Postanowienia ogólne.

Wszelkie działania pomiarowe i monitorujące zaplanowane zostały w sposób zapewniający 

potwierdzenie  zgodności  Systemu  Zarządzania  Jakością  z  ustalonymi  wymaganiami 

oraz sterowanie procesami realizacji usług. 

Analizy  Systemu  Zarządzania  Jakością  dokonuje  się  poprzez  ocenę  wyników  auditów 

wewnętrznych  i  zewnętrznych,  ankiet  satysfakcji  pacjenta,  analizę  skarg  i  wniosków,  kontroli 

wewnętrznych i zewnętrznych (NFZ, Sanepid itp. )

8.2 Monitorowanie i pomiary.
8.2.1 Zadowolenie klienta.

W SP ZOZ w Słupcy określone zostały metody uzyskiwania i wykorzystywania informacji 

dotyczących  zadowolenia  pacjenta.   Informacje  o  zadowoleniu  pacjenta  zbierane  są  głównie 

z dwóch źródeł:

• z badań ankietowych oraz  z analizy skarg pacjentów

W zakładzie od września 2011 roku obowiązuje ankieta dot. badania satysfakcji pacjenta. 

Analizę ankiet  przeprowadza Pełnomocnik ds pacjentów,  następnie  wyniki  przekazuje  pisemnie 
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do  Pełnomocnika  ds  SZJ,  które  są  omawiane  z  kierownikami   na  przeglądzie  zarządzania. 

Natomiast  skargi  indywidualnie  rozpatruje  dyrektor  na  które  pisemnie  odpowiada  Pełnomocnik 

ds pacjenta – rejestr skarg znajduję się u Pełnomocnika ds. pacjenta.

Stopień zadowolenia pacjenta jest ważnym wskaźnikiem do oceny funkcjonowania Systemu 

Zarządzania  Jakością  w  SPZOZ.  Uzyskane  dane  są  podstawą  do  podejmowania  działań 

doskonalących  funkcjonowania  placówki  i  w  konsekwencji  większego  zadowolenia  pacjentów 

z naszych usług.

8.2.2 Audit wewnętrzny. . 

W  celu  zapewnienia  zgodności  z  normą  odniesienia  i  dokumentacją  SZJ  oraz  oceną 

skuteczności systemu zarządzania jakością przeprowadzane są audity wewnętrzne i audit kliniczny 

zgodnie z procedurą P -8.2.2 – Audit wewnętrzny.

8.2.3 Monitorowanie i pomiary procesów.

Procesy  w  SP  ZOZ  są  monitorowane  w  celu  wykazania  zdolności  do  osiągnięcia 

zaplanowanych  wyników.  Jeżeli  zaplanowane  w  procesach  wyniki  nie  są  osiągane,  wówczas 

podejmowane są właściwe  działania korygujące. Za monitorowanie procesów i osiągane wyniki 

odpowiadają  właściciele  procesów  (najczęściej  kierownicy  komórek  organizacyjnych),  którzy 

to przygotowują materiały na przegląd zarządzania  z  oceny przebiegu procesu oraz ewentualne 

propozycje do doskonalenia.

Dyrekcja  na  podstawie  raportów otrzymywanych  od  Pełnomocnika  ds.  SZJ  uzyskanych 

z  auditów  wewnętrznych,  analizy  ankiet  badających  zadowolenie  pacjenta  sprawuje  nadzór 

nad jakością monitorowania procesów w poszczególnych działach. 

8.2.4 Monitorowanie i pomiary realizacji usługi.

Monitorowanie  i  pomiary świadczonych  usług  medycznych  prowadzone  są  przez  osoby 

odpowiedzialne za prawidłowe prowadzenie procesu leczenia/diagnostyki.  Monitorowanie usługi 

zgodnie  z  wymaganiami  pacjenta,  polega  na  wykonaniu  kontrolnych  badań  klinicznych 

pozwalających  ocenić  uzyskanie  zaplanowanych  wyników.  W  dokumentacji  medycznej 

prowadzone są zapisy zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami.

Monitorowanie kontraktu z NFZ odbywa się na bieżąco. Każdego miesiąca kierownik działu 
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metodyczno -organizacyjnego przedstawia dyrektorowi wykonanie kontraktu. 

Monitorowanie  zarządzania  finansami  odbywa  się  poprzez  przekazanie  dyrektorowi 

miesięcznego  sprawozdania  dotyczącego  sytuacji  finansowej  zakładu  oraz  realizacji  planu 

finansowego. Za opracowanie sprawozdania odpowiedzialna jest Główna Księgowa SP ZOZ.

Analizy i sprawozdania opracowywane przez dział metodyczno -organizacyjny:

1.  Miesięczne  zestawienie  dotyczące  przyjęć,  urodzeń,  wypisów,  zgonów (na  podstawie 

codziennych zestawień z poszczególnych oddziałów).

2. Oznaczenie wskaźników szpitalnych dot. wykorzystania łóżek, średni pobyt chorego w szpitalu, 

wskaźnik  przelotowość,  średnie  dzienne  obłożenie  łóżek.  Wskaźniki  są  mierzone  miesięcznie 

i narastająco.

2.  Miesięczne zestawienie  dotyczące liczby wykonanych badań w poszczególnych pracowniach 

diagnostycznych oraz zabiegów operacyjnych..

3. Miesięczne zestawienie dotyczące liczby świadczonych usług w poradniach specjalistycznych, 

izbie przyjęć, zespole ratownictwa medycznego.

4. Miesięczne monitorowanie sprawozdania procedur rozliczeniowych do NFZ :

- hospitalizacje

- listy oczekujących na świadczenia zdrowotne 

-odmowy przyjęć do szpitala

- poradnie specjalistyczne

- zespołu ratownictwa medycznego

- pracownia diagnostyczna endoskopii układu pokarmowego

- pracownia tomografii komputerowej

5. Miesięczne sprawozdania zbiorcze do NFZ :

- porady w ramach nocnej i świątecznej wyjazdowej / ambulatoryjnej opieki lekarskiej (POZ )

- porady w ramach nocnej i świątecznej opieki pielęgniarskiej (POZ)

- transport sanitarny (POZ)

6.Miesięczne  sprawozdanie  z  wykonanych  konsultacji  specjalistycznych  na  rzecz  pacjentów 

hospitalizowanych.

7.Miesięczne  sprawozdanie  do  Komendy  Powiatowej  Policji  w  Słupcy  dotyczące  osób 

doprowadzonych przez Policję na badanie lekarskie, pobranie krwi.

8. Roczne sprawozdania do :
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- Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu (MZ – 12 , MZ – 13, MZ - 29)

- Głównego Urzędu Statystycznego (ZD – 3, ZD – 4)

- Urzędu Wojewódzkiego dotyczące wskaźników zespołu ratownictwa medycznego.

9. Zestawienia zbiorcze realizacji kontraktów zawartych z NFZ.

10. Zestawienia realizacji umowy z NFZ przez poszczególne komórki organizacyjne SPZOZ.

11. Analizy, sprawozdania na polecenie dyrektora szpitala.

W szpitalu monitorowane są zakażenia wewnątrzszpitalne. Osobą odpowiedzialną w tym 

zakresie  jest  pielęgniarka  epidemiologiczna,  która  to  przeprowadza  miesięczne  analizy zakażeń 

oraz dwa razy w roku omawiane są na  spotkaniach  komitetu ds. zakażeń szpitalnych. 

W SP ZOZ raz  na  kwartał  monitorowane  są  cięcia  cesarskie,  pęknięcia  krocza,  porody 

kleszczowe, porody rodzinne, porody przedwczesne, obserwacje ran pooperacyjnych oraz podanie 

immunoglobuliny.  Osobą  odpowiedzialną  jest  pielęgniarka  oddziałowa  oddziału  ginekologiczno 

-położniczego.

W dziale diagnostyki obrazowej raz na kwartał prowadzona jest analiza odrzuconych zdjęć 

rentgenowskich. Odpowiedzialny za przeprowadzenie analizy jest kierownik techników rtg.

8.3 Nadzór nad usługą niezgodną.
Nadzór  nad  usługą  niezgodną  i  związaną  z  nią  odpowiedzialność  oraz  uprawnienia 

dotyczące  postępowania  określono  w  udokumentowanej  procedurze P-8.3  Nadzór nad  usługą 

niezgodną.

8.4 Analiza danych.
Organizacja określa, zbiera i analizuje odpowiednie dane w celu wykazania przydatności 

i skuteczności Systemu Zarządzania Jakością oraz w celu oceny możliwości prowadzenia ciągłego 

doskonalenia  jego  skuteczności.  Analiza  obejmuje  dane  uzyskane  w  wyniku  monitorowania 

procesów oraz z  innych źródeł.

Wykonywane analizy danych dostarczają informacji dotyczących:

•  Zadowolenia  pacjenta  ze  świadczonych  usług  oraz  zainteresowanych  stron  (ankieta,  skargi, 

reklamacje).

• Realizacji umów z płatnikami ( NFZ i inni).

• Zgodności z wymaganiami dotyczącymi realizacji usług.
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• Właściwości i trendów procesów oraz świadczeń medycznych.

• Dostawców, w tym ich zdolności do spełnienia naszych wymagań jakościowych.

Analizie poddawane są również przeprowadzone kontrole przez zewnętrzne  organy takie 

jak:  Powiatowa Stacja  Sanitarno -Epidemiologiczna,  Narodowy Fundusz Zdrowia i  itp.  Poziom 

satysfakcji  organów  nadzorujących  pracę  SP ZOZ  lub  mających  uprawnienia  do  prowadzenia 

kontroli  na  jego  terenie  określany  jest  na  podstawie  przesyłanych  zaleceń  pokontrolnych. 

Ewentualne działania korygujące podejmowane są na podstawie wniosków  i zaleceń  z kontroli. 

8.5 Doskonalenie
8.5.1 Ciągłe doskonalenie.

SP  ZOZ  w  Słupcy  doskonali  skuteczność  Systemu  Zarządzania  Jakością  poprzez 

wykorzystanie  Polityki  Jakości,  celów dotyczących  jakości,  wyników auditów,  analizy danych, 

działań  korygujących  i  zapobiegawczych  oraz  przeglądu  zarządzania.  Kierunki  oraz  sposoby 

doskonalenia  zawarte  są  również  w  danych  wyjściowych  z  przeglądu  Systemu  Zarządzania 

Jakością.

8.5.2 Działania korygujące.

W  przypadku  stwierdzenia  niezgodności  podejmowane  są  działania  korygujące,  które 

eliminują przyczyny wystąpienia niezgodności, w celu zapobiegania ich powtórnemu wystąpieniu. 

Szczegółowy  opis  postępowania  z  działaniami  korygującymi  zawarty  jest  w  procedurze 

P-8.5 Działania korygujące i zapobiegawcze.

8.5.3 Działania zapobiegawcze.

Jeżeli z przeprowadzonych działań w procesach realizacji usług lub procesach nadzorowania 

funkcjonowania  Systemu  Zarządzania  Jakością  wynika,  że  mogą  wystąpić  niezgodności, 

to  podejmowane  są  działania  zapobiegawcze  polegające  na  zidentyfikowaniu  przyczyny 

potencjalnych niezgodności, wykonaniu odpowiednich działań i ocenie skuteczności tych działań. 

Postępowanie  w  tym  zakresie  opisane  jest  w  procedurze  P-8.5  Działania  korygujące 

i zapobiegawcze.
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9. Załączniki
• Załącznik nr 1 – Struktura Organizacyjna SP ZOZ w Słupcy

• Załącznik nr 2 – Mapa Procesów w SPZOZ w Słupcy

• Załącznik nr 3 – Karty Procesów
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Załącznik nr 1 
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Załącznik nr 2 
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Załącznik nr 3
Karta procesu, KP-1, Proces – Zarządzanie Jakością
Cel – Nadzór nad systemem zarządzania jakością, ciągłe doskonalenie systemu, wprowadzanie skutecznych 
działań korygujących, zapobiegawczych i doskonalących.
Właściciel procesu – Pełnomocnik ds. SZJ, Specjalista ds. SZJ.
Uczestnicy procesu – Pracownicy SP ZOZ w Słupcy

Dane wejściowe: Przebieg procesu: Dane wyjściowe: Zapisy związane z 
procesem:

• Wymagania normy

• Akty normatywne 
zewnętrzne i wewnętrzne

• Dokumenty i zapisy SZJ

•Procedury/instrukcje 
obowiązujące w SP ZOZ

• Harmonogram auditów

• Raporty z auditów zew. i 
wew.

• Wyniki oceny 
satysfakcji   pacjenta

• Informacje nt. 
realizowanych działań:
- korygujących  , 
-zapobiegawczych , 
-doskonalących.

• Protokół z przeglądu 
zarządzania

• Skargi i wnioski

• Opracowanie i nadzór nad 
dokumentacją systemową.

• Nadzór nad dokumentami i 
zapisami
- procedury:
 P-4.2.3, P4.2.4

• Nadzór nad usługą 
niezgodną 
-procedura P-8.3

• Nadzorowanie działań:
-korygujących, 
-zapobiegawczych, 
-doskonalących,
oraz ocena ich realizacji 
i skuteczności
 -procedura P-8.5

• Planowanie i realizacja 
auditów wewnętrznych
-procedura P-8.2.2

• Badanie satysfakcji 
pacjenta

• Przegląd zarządzania SZJ

• Cele jakościowe

• Raporty z auditów
 wew. i zew.

• Raport z badania 
satysfakcji pacjenta

• Protokół z przeglądu 
zarządzania wraz 
z działaniami do 
doskonalenia

• Ocena skuteczności 
działań 
-korygujących
-zapobiegawczych

• Analizy

• Wyznaczanie obszarów 
do doskonalenia

• Raport z auditu 
wewnętrznego

• Karta niezgodności i 
działań korygujących

• Karta działań 
zapobiegawczych

• Wkładka do raportu z 
auditu

• Karta niezgodności/usługi 
niezgodnej/ 
potencjalnej 
niezgodności/usługi 
niezgodnej

• Karta zmian

• Zgłoszenie o 
niewykonaniu uzgodnionych 
działań -korygujących
-zapobiegawczych

• Harmonogram auditów 
wewnętrznych

• Rozdzielnik dokumentów

Miernik procesu
L.P Opis Wartość oczekiwana Częstotliwość pomiaru

1 Realizacja zaplanowanych auditów 100% raz w roku

2 Satysfakcja pacjenta (ankieta) 100% zadowolenia cały rok 

3 Skargi pacjentów brak cały rok 

4 Audit wewnętrzny/zewnętrzny Brak niezgodności raz w roku

5 Terminowość i skuteczność zrealizowanych działań 
korygujących

100% cały rok
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Karta procesu, KP-2, Proces Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Cel - Zapewnienie odpowiedniej ilości pracowników  o określonych kompetencjach i kwalifikacjach 
w stosunku do potrzeb jednostki.

Właściciel procesu – Kierownik Działu Spraw Pracowniczych i Socjalnych

Uczestnicy procesu ;
· Dyrektor SP ZOZ, Zastępca Dyrektora SP ZOZ.
· Przełożona Pielęgniarek.
· Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych.

Dane wejściowe: Przebieg procesu: Dane wyjściowe: Zapisy/dokumenty 
związane z procesem:

• Wymagania normy
PN-EN ISO 9001:2009

• Wymagania prawne ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
przepisów prawa pracy

• Procedury/instrukcje 
oraz wszelkie
zarządzenia  wewnętrzne 
obowiązujące w SP ZOZ

• Stan zatrudnienia

• Zapotrzebowanie na 
zasoby ludzkie

• Zapotrzebowanie na 
szkolenia obligatoryjne 
oraz doskonalące

• Opracowanie rocznego 
planu szkoleń

• Plan finansowy na dany 
rok przewidujący środki 
finansowe na podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych 
(szkolenia)

• Określenie kompetencji dla 
poszczególnych stanowisk 
pracy

• Wyznaczanie zakresu praw 
i obowiązków dla 
poszczególnych 
pracowników

• Przygotowanie umów dot. 
zatrudnienia

• Realizacja szkoleń

• Zatrudnienie pracowników 
na podstawie umów o pracę 
i kontraktów cywilno-
prawnych w wyniku 
konkursu lub 
przeprowadzonego naboru

• Ocena skuteczności 
przeprowadzonych szkoleń

• Sprawozdanie na przegląd 
zarządzania             z 
realizacji procesu

• Indywidualne zakresy 
obowiązków, 
odpowiedzialności i 
uprawnień pracowników

• Regulamin pracy

• Regulamin wynagradzania

• Regulamin ZFŚS

• Regulamin organizacyjny

• Ewidencja zatrudnionych

• Zaświadczenia i 
certyfikaty ukończenia 
szkoleń

Miernik procesu
L.P Opis Wartość oczekiwana Częstotliwość pomiaru

1 Analiza realizacji planu szkoleń 90% raz w roku

2 Audit wewnętrzny/zewnętrzny Brak niezgodności raz w roku
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Karta procesu, KP-3, Proces Zarządzanie Infrastrukturą i Środowiskiem

Cele procesu:
• Utrzymanie infrastruktury  SP ZOZ w  należytej sprawności technicznej.
• Prawidłowe gospodarowanie środkami trwałymi i wyposażeniem SP ZOZ.
• Zapewnienie ciągłości dostaw mediów.
• Nadzór nad ochroną środowiska.
• Utrzymanie ciągłości pracy  teleinformatycznej.
• Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. 

Właściciele  procesu:
•  Kierownik Działu Technicznego. ( DT )
•  Specjalista ds. BHP
•  Administrator sieci informatycznej

Uczestnicy procesu :
• Dział Finansów i Księgowości ( FK )

Dział Techniczny  przy współpracy Działu Finansów i Księgowości

Dane wejściowe: Przebieg procesu: Dane wyjściowe: Zapisy/dokumenty 
związane z procesem:

• Wymagania prawne

•Procedury,instrukcje,
zarządzenia 
obowiązujące 
w SP ZOZ

• Określony zakres i 
terminarz przeglądów dla 
: 
-posiadanych instalacji
-obiektów budowlanych
-sprzętu medycznego
-karetek ZRM

• Zgłoszenia awarii, 
reklamacji

• Wyniki okresowych 
przeglądów

• Wnioski dot. remontów/
inwestycji

• Plan inwestycji i 
remontów na dany rok

• Zalecenia pokontrolne

• Umowy z dostawcami 

• Nadzór nad umowami 
Działu Technicznego

• Zarządzanie podległym 
personelem
-prac. gospodarczych
-portierów – szatniarzy
-telefonistek centrali 
telefonicznej
-konserwatorów urządzeń 
technicznych

• Nadzór nad realizacją usług 
wykonywanych przez 
podwykonawców.

• Nadzór nad utrzymaniem 
czystości na zewnątrz 
budynków SP ZOZ

• Nadzór nad wytwarzanymi 
odpadami

• Nadzór nad terminową 
realizacją przeglądów

• Naprawy i konserwacje

• Zapewnienie właściwego 
stanu środków łączności i 
transportu

• Likwidacja środka 
trwałego/pozostałego 
wyposażenia- FK/DT

• Ewidencja środków 
trwałych i pozostałego 
wyposażenia- FK/DT

• Ewidencja odpadów:
-medycznych
-komunalnych

• Inwentaryzacja - FK

• Przeprowadzanie spisów z 
natury – FK

• Zapisy z  przeglądów
• Ocena składników 
majątkowych

• Rozliczanie 
przeprowadzanych 
remontów

• Faktury - FK

• Protokoły z przeglądów 
instalacji w budynkach

• Protokoły z przeglądu 
instalacji ppoż i 
antywłamaniowej w 
obiektach szpitala

• Protokoły z okresowego 
przeglądu budynków

• Protokół likwidacji

• Księgi obiektów 
budowlanych

• Księgi inwentarzowe 
środków trwałych - FK

• Księgi inwentarzowe 
pozostałego wyposażenia – 
DT

• Protokół 
zdawczo -odbiorczy

• Paszporty techniczne 

• Księgi dozorowe

• Harmonogram przeglądów
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zewnętrznymi na media 
(energia,woda,CO)

• Umowy dot.
-najmu pomieszczeń   
-dzierżawy sprzętu
-konserwacji i napraw 
urządzeń

• Umowy dot. 
ubezpieczenia majątku 
trwałego - FK

• Zgłaszanie urządzenia 
do likwidacji

• Zlecanie usług na 
podwykonawstwo i 
dokonywanie 
podstawowych zakupów

• Nadzór nad 
bezpieczeństwem – Instrukcja 
Bezpieczeństwa Pożarowego 
i Zagrożenia 
Terrorystycznego

-infrastruktury technicznej
-aparatury medycznej
-środków transportu

Miernik procesu

L.P Opis Wartość oczekiwana Częstotliwość pomiaru

1 Realizacja planu inwestycji i remontów na dany rok 100% wykonania dwa razy w roku

2 Protokoły pokontrolne Bez zastrzeżeń cały rok

3 Audity zewnętrzne i wewnętrzne 0 niezgodności raz w roku

4 Terminowość zaplanowanych przeglądów 100% wykonania w 
terminie

raz w roku
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Specjalista ds. BHP

Dane wejściowe: Przebieg procesu: Dane wyjściowe: Zapisy/dokumenty 
związane z procesem:

• Wymagania prawne

•Procedury,instrukcje,
zarządzenia 
obowiązujące 
w SP ZOZ

• Harmonogram 
okresowych szkoleń BHP

• Roczny plan kontroli 
BHP

• Informacja z Działu 
Spraw Pracowniczych o 
przeszkoleniu z zakresu 
BHP nowozatrudnionych 
pracowników

• Zalecenia pokontrolne 
z  uchybień związanych z 
bhp 
i p.poż.

• Procedura 
-Postępowanie po 
ekspozycji na krew i inny 
potencjalnie infekcyjny 
materiał (IPIM)

• Prowadzenie rejestrów 
powypadkowych 

• Udział w dochodzeniach 
powypadkowych, 
opracowywanie wniosków 
wynikających z badań 
przyczyn i okoliczności 
wypadków przy pracy, w 
drodze z i do     pracy

• Udział  w  opracowywaniu 
wewnętrznych  zarządzeń, 
instrukcji dotyczących bhp

• Sporządzanie raportów  z 
bezpieczeństwa i higieny 
pracy

• Charakterystyka stanowisk 
pracy

• Ocena ryzyka zawodowego 
na stanowiskach pracy 

• Przegląd pomieszczeń 
szpitala pod kątem BHP

• Przeprowadzanie szkoleń 
wstępnych i okresowych BHP 
dla pracowników SP ZOZ

• Opracowanie kart 
charakterystyki produktu

• Karta ukończenia 
szkolenia wstępnego – 
ogólnego i instruktażu 
stanowiska pracy

• Oświadczenie o 
zapoznaniu się z zasadami 
ochrony zdrowia i ryzyka 
zawodowego

• Oświadczenie o 
zapoznaniu się z przepisami 
ochrony przeciwpożarowej

• Protokół z kontroli stanu 
bhp i p.poż.

• Rejestr szkoleń wstępnych 
i okresowych.

• Rejestr incydentów 
związanych z ochroną 
przeciwpożarową.

• Rejestr wypadków

• Wykaz zranień ostrymi 
narzędziami przy udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych 

• Formularz  Karty  Oceny 
Ryzyka Zawodowego

• Formularz Rejestru 
wypadkowego

• Formularz Zawiadomienie 
o wypadku przy pracy lub w 
drodze do pracy

• Formularz Protokół z 
przesłuchania świadka 
wypadku

• Formularz Protokół z 
przesłuchania 
poszkodowanego

Miernik procesu

L.P Opis Wartość oczekiwana Częstotliwość pomiaru

1 Audity zewnętrzne i wewnętrzne 0 niezgodności raz w roku

2 Protokoły pokontrolne Bez zastrzeżeń cały rok

3 Liczba  przypadków wskazujących na wypadki przy 
pracy 

Brak raz w roku
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Administrator sieci informatycznej

Dane wejściowe: Przebieg procesu: Dane wyjściowe: Zapisy/dokumenty 
związane z procesem:

• Wymagania prawne

•Procedury,instrukcje,
zarządzenia wew. 
obowiązujące 
w SP ZOZ

• Oferty

• Zgłoszenie 
zapotrzebowania na:
-zakup sprzętu 
komputerowego
-zakup oprogramowania
-zakup, przedłużenie 
licencji

• Zgłoszenie awarii

• Zgłoszenie likwidacji

•Instrukcja zarządzania 
systemem informatycznym 
służącym do przetwarzania 
danych osobowych

• Polityka Bezpieczeństwa 
Informacji

• Zabezpieczenie jednostki w 
odpowiedniej ilości sprzęt 
komputerowy

• Zabezpieczenie ciągłości 
pracy teleinformatycznej

• Konserwacja, naprawy i 
rozwijanie infrastruktury 
informatycznej

• Likwidacja sprzętu 
informatycznego

• Kopia bezpieczeństwa

• Audity  wew. sprzętu 
i oprogramowania

• Protokół z likwidacji

• Karty pracy firm 
zewnętrznych

• Harmonogram 
wykonywania kopii 
bezpieczeństwa

• Raport z auditów wew. 
sprzętu i oprogramowania

• Ewidencja sprzętu 
informatycznego, 
oprogramowania

• Informacja o aktualnych 
wersjach programu

Miernik procesu

L.P Opis Wartość oczekiwana Częstotliwość pomiaru

1 Audity zewnętrzne i wewnętrzne 0 niezgodności raz w roku

2 Wewnętrzne audity sprzętu komputerowego 0 niezgodności raz w roku
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Karta procesu, KP-4, Proces Zarządzanie Finansami

Cel – Zapewnienie prawidłowej gospodarki finansowej.

Właściciel procesu – Główna Księgowa SP ZOZ w Słupcy
Współwłaściciel procesu – Dyrektor SP ZOZ

Dane wejściowe: Przebieg procesu: Dane wyjściowe: Zapisy związane z 
procesem

• Akty normatywne 
zewnętrzne i wewnętrzne

• Procedury/instrukcje 
obowiązujące w SP ZOZ

• Informacje nt sytuacji 
finansowej jednostki

• Plan finansowy na dany 
rok

• Realizacja planu 
finansowego

• Monitorowanie 
kształtowania się wyniku 
finansowego, płynności 
finansowej

• Przygotowanie 
kwartalnych, półrocznych, 
rocznych sprawozdań 
finansowych

• Dokonywanie płatności

• Ewidencja dokumentów 
księgowych (faktur 
sprzedaży, zakupu, wyciągów 
bankowych, raportów 
kasowych, dokumentów 
magazynowych)

• Monitorowanie terminów 
płatności, podejmowanie 
działań egzekucyjnych

• Prowadzenie gospodarki 
kasowej, dokonywanie 
wypłat i wpłat

• Opracowanie projektu 
planu finansowego na 
przyszły rok w oparciu o 
dane finansowe za rok 
poprzedni i prognozy na rok 
objęty prognozą

• Przekazywanie 
sprawozdań  finansowych 
do odpowiednich organów i 
instytucji

• Analiza sprawozdań

• Aktualizacja planu 
finansowego w trakcie 
trwania roku obrotowego

• Kwartalne sporządzanie 
sprawozdania o strukturze 
zobowiązań,  Rb-Z, Rb-N

• Zestawienie przychodów i 
wydatków w układzie 
miesięcznym oraz 
narastająco za dany rok 
obrotowy

• Sprawozdania, zestawienia 
finansowe 
i księgowe 

• Instrukcja obiegu i kontroli 
dokumentów księgowych.

• Instrukcja w sprawie 
gospodarki kasowej w 
SPZOZ w Słupcy.

• Instrukcja 
inwentaryzacyjna

• Polityka rachunkowości.

Miernik procesu

L.P Opis Wartość oczekiwana Częstotliwość pomiaru

1 Realizacja planu finansowego na dany rok 100% raz na kwartał

2 Audit wewnętrzny/zewnętrzny Brak niezgodności raz w roku

3 Zewnętrzne kontrole (biegli ) Brak niezgodności raz w roku

4 Terminowość realizacji zobowiązań 100% cały rok
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Karta procesu, KP-5, Proces -Opieka Nad Pacjentem - Hospitalizacja

Cel -przeprowadzenie diagnostyki i leczenia w oddziale szpitalnym
Właściciel procesu – Ordynator oddziału i Pielęgniarka / Położna Oddziałowa

Dane wejściowe: Przebieg procesu: Dane wyjściowe: Zapisy związane z 
procesem

• Skierowanie do szpitala

• Stan zagrożenia życia- 
bez skierowania

• Lista oczekujących na 
realizację świadczenia

• Dokumentacja 
zewnętrzna pacjenta

• Wymagania pacjenta, 
NFZ 

• Prawa i obowiązki 
pacjenta

• Standardy medyczne

• Procedury/instrukcje 
obowiązujące w szpitalu

• Akty normatywne 
zewnętrzne i wewnętrzne 
uregulowania

• Przyjęcie pacjenta w Izbie 
Przyjęć

• Badanie lekarskie

• Diagnoza wstępna

• Przyjęcie na oddział i 
ustalenie planu leczenia

• Realizacja indywidualnych 
planów leczenia

• Konsultacje specjalistyczne

• Walidacja procesu 
hospitalizacji

• Decyzja dot. zakończenia 
hospitalizacji

• Wypisanie pacjenta do 
domu.

• Przekazanie pacjenta do 
innej placówki medycznej

• Zalecenia 
lekarskie/pielęgniarskie

• zabezpieczenie pacjenta 
(recepty, skierowania na 
badania, do poradni 
specjalistycznej, do 
sanatorium, rehabilitacja , 
fizykoterapia itp. )

• Historia choroby pacjenta

• Raporty 
lekarskie/pielęgniarskie

• Księga główna przyjęć i 
wypisów

• Księga zabiegów

• Księga oczekujących na 
hospitalizację

• Plan leczenia 
( indywidualne karty 
zleceń )

Monitorowanie  procesu
L.P Opis Wartość oczekiwana Częstotliwość pomiaru

1 Ocena stanu klinicznego pacjenta Osiągnięcie 
zaplanowanych wyników

na bieżąco

2 Audit wewnętrzny / zewnętrzny Brak niezgodności raz w roku

3 Zakażenia wewnątrzszpitalne 0 na bieżąco – analiza raz 
w miesiącu

4 Zadowolenie pacjenta ( ankieta) 100% zadowolenia cały rok – analiza raz w 
roku

Wskaźniki szpitalne liczone w dziale metodyczno -organizacyjnym raz w miesiącu i narastająco.
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Karta procesu, KP-6, Proces  - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Cel – Opieka diagnostyczno -lecznicza w Poradniach Specjalistycznych SP ZOZ.
Właściciel – Lekarz 

Dane wejściowe: Przebieg procesu: Dane wyjściowe: Zapisy związane z 
procesem

• Skierowanie do Poradni 
Specjalistycznej

• Wizyta kontrolna 
(bez skierowania)

• Kalendarz wizyt 
kontrolnych

• Kontrakt z NFZ

•Standardy medyczne, 
instrukcje, procedury 
obowiązujące w komórce 
organizacyjnej

• Przepisy prawa 
zewnętrznego

• Prawa i obowiązki 
pacjenta

• Wizyta pacjenta 

• Badania lekarskie

• Diagnoza 
wstępna/kontynuacja leczenia

• Realizacja indywidualnych 
planów leczenia

• Konsultacje 

• Walidacja procesu

• Odpowiedź do lekarza 
kierującego

• Wypisanie recept, 
stosownych skierowań

• Zalecenia lekarskie

• Historia Choroby pacjenta

• Dzienny rejestr przyjęć 
pacjentów

• Spis pacjentów objętych 
szczególnym nadzorem

• Księga oczekujących 
Poradni Specjalistycznej

• Księga przyjęć w 
ambulatoryjnej opiece 
specjalistycznej

Miernik procesu

L.P Opis Wartość oczekiwana Częstotliwość pomiaru

1 Realizacja kontraktu z NFZ 100% raz w miesiącu

2 Audit wewnętrzny/zewnętrzny Brak niezgodności raz w roku

3 Zadowolenie pacjenta ( ankieta) 100% zadowolenia cały rok – analiza raz w 
roku
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Karta procesu, KP-7,Proces - Zespół Ratownictwa Medycznego

Cel procesu:
• Zapewnienie usługi medycznej w nagłych sytuacjach
• Transport pacjenta

Właściciel procesu:
• Lekarz koordynator

Dane wejściowe: Przebieg procesu: Dane wyjściowe: Zapisy związane z 
procesem:

• Wezwanie zespołu 
ratownictwa medycznego

• Zlecenie na transport 
sanitarny

• Standardy medyczne, 
instrukcje, procedury 
obowiązujące w komórce 
organizacyjnej

•Przepisy prawa 
zewnętrznego

• Prawa i obowiązki 
pacjenta

• Kontrakt z NFZ

• Dyspozytor:
-zebranie wywiadu od 
zgłaszającego
-kwalifikacja zespołu 
ratownictwa medycznego
(specjalistyczny/podstawowy)
-ustalenie trybu wyjazdu lub 
ustalenie godziny 
planowanego wyjazdu

• Udzielenie pomocy na 
miejscu wezwania bez 
konieczności przewozu 
pacjenta do placówki

• Udzielenie pomocy na 
miejscu wezwania i transport 
do IP szpitala

• Transport pacjentów do 
innych placówek

• Transport pacjentów na 
zlecenie uprawnionych 
podmiotów

• Karta informacyjna z 
udzielonej pomocy

• Zalecenia lekarskie 

• Karta zlecenia wyjazdu 
ZRM

• Karta medycznych 
czynności ratunkowych

• Karta informacyjna

• Recepty

• Skierowanie do szpitala

Miernik procesu

L.P Opis Wartość oczekiwana Częstotliwość pomiaru

1 Realizacja kontraktu z NFZ 100% raz w miesiącu

2 Audit wewnętrzny/zewnętrzny Brak niezgodności raz w roku

3 Mediana czasu dotarcia Miasto - do 8 minut
Poza miastem – do 15 minut

raz w miesiącu

4 Trzeci kwartyl czasu dotarcia Miasto – do 12 minut
Poza miastem – do 20 minut

raz w miesiącu

5 Maksymalny czas dotarcia Miasto – do 15 minut
Poza miastem – do 20 minut

raz w miesiącu
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Karta procesu, KP-9, Diagnostyka Laboratoryjna i Obrazowa

Cel – Wykonanie badania diagnostycznego

Właściciel procesu :
• Diagnostyka Laboratoryjna – Kierownik Laboratorium Diagnostycznego
• Diagnostyka Obrazowa – Kierownik Działu Diagnostyki Obrazowej

Dane wejściowe: Przebieg procesu: Dane wyjściowe: Zapisy związane z 
procesem:

• Skierowanie 
wewnętrzne z oddziałów 
szpitalnych

• Skierowanie zewnętrzne 

• Standardy medyczne, 
instrukcje, procedury 
obowiązujące w komórce 
organizacyjnej

• Przepisy prawa 
zewnętrznego

• Prawa i obowiązki 
pacjenta

• Wykonanie badań • Wydanie wyniku badania Diagnostyka 
Laboratoryjna
• Wynik badania
• Książka Prób Zgodności
• Książka Badań Grup Krwi
• Książka -rejestr wydanych 
krewkart
• Książka Badań Przeciwciał
• Książka Odpadów 
Poprzetoczeniowych
• Książka Przychodu i 
Rozchodu
• Księga Główna Pracowni 
Diagnostycznej
• Książka Pracowni 
Analitycznej
• Księga Zabiegów
• Księga Pracowni 
Diagnostycznej – wersja 
elektroniczna
Diagnostyka Obrazowa
• Księga Pracowni 
Diagnostycznej- TK
• Księga badań RTG- wersja 
elektroniczna
• Księga Oczekujących Prac. 
Diagnostycznej - TK
• Księga Badań Szpitalnych
Pracowni TK

Mierniki procesu

L.P Opis Wartość oczekiwana Częstotliwość pomiaru

1 Audit wewnętrzny/zewnętrzny Brak niezgodności raz w roku

2 Analiza badań odrzuconych- Diagnostyka obrazowa Maksymalna możliwa 
wartość 5%

na bieżąco – analiza raz 
na kwartał
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Karta procesu, KP-10, Proces Zakupów

Cel procesu:
Dokonanie zakupu towarów, usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szpitala,  u dostawcy oferującego 
najkorzystniejszą  ofertę  cenową,  przy  zachowaniu  wysokiej  jakości  usługi,  produktu,  zgodnie  z  wymaganiami 
przepisów prawa.
Właściciel procesu:
• Dział Zamówień Publicznych
Uczestnicy procesu:
• Dyrektor SPZOZ, Kierownicy Komórek Organizacyjnych, Magazyn, Apteka, Laboratorium Diagnostyczne

Dane wejściowe: Przebieg procesu: Dane wyjściowe: Zapisy/dokumenty związane z 
procesem:

• Wymagania prawne

•Procedury,instrukcje,
zarządzenia obowiązujące 
w SP ZOZ

• Plan przetargów

• Plan inwestycji

• Zamówienia wewnętrzne

• Wniosek do dyrektora o 
powołanie komisji 
przetargowej

• W zakresie zakupów poniżej 
14.000 euro
- Rozeznanie rynku pod kątem 
planowanych zakupów
- Oszacowanie kosztów
- Zebranie ofert/ zaproszenie 
dostawców do złożenia ofert
- Akceptacja ofert przez 
Dyrektora
- Zakup materiałów bądź sprzętu
- Odbiór dostawy  
-  Podpisanie umowy ( jeśli jest 
taka konieczność)

• W zakresie zakupów powyżej 
14.000 euro
- Określenie przedmiotu 
zamówienia i jego wartości 
szacunkowej
- Przygotowanie Specyfikacji 
Istotnych Warunków 
Zamówienia wraz z załącznikami
- Ogłoszenie przetargu w 
Biuletynie Zamówień 
Publicznych bądź Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej
- Przyjmowanie ofert
- Weryfikacja złożonych ofert
- Wyłonienie najkorzystniejszej 
oferty
- Podpisanie umowy z 
kontrahentem
- Odbiór dostawy bądź realizacja 
umowy 

• Zakupiony towar spełniający 
określone wymagania

• Zrealizowana procedura 
przetargowa

• Ustalenie planu przetargów 
na przyszły rok

• Specyfikacja Zapotrzebowania

• Rejestr zamówień

• Umowy z dostawcami 

• Rejestry umów

• Dokumentacja przetargowa

• Zaproszenia do złożenia oferty 
cenowej

• Ustawa Prawo Zamówień 
Publicznych

• Ustawa o Finansach 
Publicznych

•  Formularz oceny dostawców

Miernik procesu

L.P Opis Wartość oczekiwana Częstotliwość pomiaru

1. Ocena dostawców 100% raz na kwartał

2. Audity zewnętrzne i wewnętrzne 0 niezgodności raz w roku

3. Zgodność ustalonych parametrów sprzętu medycznego 
lub towarów

100% przy każdym 
zamówieniu
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