
MISJA SZPITALA  -  LEPIEJ DIAGNOZOWAĆ, LEPIEJ LECZYĆ.
Głównym celem SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu jest osiągnięcie zadowolenia pacjentów
z wysokiego poziomu świadczonych usług i zapewnienie właściwej atmosfery w czasie pobytu
w  szpitalu.  W  tym  celu  kierownictwo  szpitala  podjęło  decyzję  o  przystąpieniu  szpitala  do
programu akredytacyjnego organizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie
Zdrowia  z siedzibą w Krakowie.
W celu prowadzenia zakładu do pozytywnej oceny w tym programie Dyrektor szpitala powołał
Komitet Jakości, oraz inne komitety i zespoły, których celem jest przygotowanie, wprowadzenie i
monitorowanie  procedur  zapewniających  świadczenie  usług  leczniczych  na  odpowiednim
poziomie.
Komitet Jakości
Zadaniem  Komitetu  Jakości  jest  proponowanie,  przygotowanie,  wdrożenie  i  nadzór  nad
funkcjonowaniem  procedur  mających  na  celu  poprawę  jakości  świadczonych  usług,
bezpieczeństwa informacji,  bezpieczeństwa pracy,  zmniejszanie  negatywnego oddziaływania
zakładu na środowisko naturalne.

Komitet Transfuzjologiczny

Celem powołania Komitetu Transfuzjologicznego jest:
• Rozwiązywanie problemów dotyczących leczenia krwią i jej składnikami.
• Rozwiązywanie problemów związanych z gospodarką krwią.
• Sprawowanie nadzoru nad leczeniem krwią i jej składnikami. 

Zespół ds. Kontroli Zakażeń Zakładowych

Do zadań Zespołu ds. Kontroli Zakażeń Zakładowych należy:
• Opracowywanie rocznych programów zapobiegania i kontroli zakażeń zakładowych  oraz

nadzór nad ich realizacją.
• Opracowywanie procedur postępowania w zakresie zapobiegania i kontroli zakażeń oraz

nadzór nad przestrzeganiem tych procedur.
• Identyfikacja i kontrola ognisk epidemicznych i endemicznych.
• Podejmowanie doraźnych działań w przypadku wystąpienia zakażeń zakładowych.
• Edukacja wszystkich pracowników w zakresie zapobiegania i kontroli zakażeń.

Komitet ds. Zakażeń  Zakładowych

Do zadań Komitetu ds. Zakażeń Zakładowych należy:
• Planowanie, ocena i wdrażanie metod kontroli zakażeń zakładowych.
• Zatwierdzanie rocznego planu w zakresie kontroli zakażeń zakładowych.
• Podejmowanie decyzji o rozdziale środków finansowych, koniecznych do realizacji 

programu profilaktyki zakażeń zakładowych.
• Analiza i zatwierdzanie raportów kontroli zakażeń zakładowych.
• Interwencje w przypadku epidemii.
• Współpraca z  podobnymi organizacjami poza szpitalem.



• Współpraca z lekarzami rodzinnymi.

Zespół ds. Analizy Bezpieczeństwa Leczenia

Do zadań zespołu należy :
1. Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku zgłoszenia w trakcie leczenia
pacjentów w SP ZOZ Szpitalu Powiatowym w Piszu :

• podejrzenia ciężkiego niepożądanego działania produktu leczniczego,
• podejrzenia jakościowych uchybień dotyczących produktu leczniczego,
• podejrzenie niepożądanego odczynu poszczepiennego,
• podejrzenie incydentu medycznego z wyrobem medycznym,
• podejrzenia jakościowych uchybień dotyczących wyrobu medycznego,

2.  Analiza  i  ocena  przyczyn  zaistnienia  ciężkiego,  niepożądanego  działania  produktu
leczniczego.
3. Podejmowanie działań prewencyjnych. 

Zespół ds. Skarg

Zadaniem zespołu jest wyjaśnienie okoliczności wymienionych w skargach na działalność SP
ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu oraz dotyczących tegoż zakładu publikacjach prasowych, a
w szczególności zasadności zarzutów i krytycznych uwag, jak również przyczyn powstania tego
rodzaju zdarzeń w wypadku potwierdzenia słuszności stawianych zarzutów. 

Zespół ds. Szpitalnej Polityki  Antybiotykowej

Do zadań Zespołu ds. Szpitalnej Polityki Antybiotykowej  należy:
• Ustalenie polityki antybiotykoterapii  w  SP ZOZ Szpitalu Powiatowym w Piszu.
• Wprowadzenie  procedur  przeciwdziałających  narastaniu  lekooporności  w  wyniku

niewłaściwego stosowania profilaktyki i terapii antybiotykowej.
• Opracowanie procedur polegających na włączaniu celowanej antybiotykoterapii.

Zespół ds. Badania Satysfakcji  Pacjentów  

Zadaniem zespołu jest okresowa analiza ankiet satysfakcji pacjentów i formułowanie wniosków 
w celu poprawy jakości usług świadczonych w SP ZOZ Szpital Powiatowym w Piszu. 

Komitet Terapeutyczny

Do zadań komitetu należy opracowanie zasad gospodarki lekami i materiałami medycznymi,  a
w szczególności:

• Nowelizacja  Receptariusza  Szpitalnego  z  podziałem  na  leki  rekomendowane,  leki
rezerwowe oraz leki zastrzeżone.



• Nadzór  nad właściwym doborem leków i  materiałów medycznych,  z  uwzględnieniem
dbałości o jakość usług medycznych oraz zasad gospodarności i oszczędności.

• Opracowanie zasad dystrybucji leków i materiałów medycznych wewnątrz szpitala.

Zespół ds. Kontroli Wewnętrznej 
w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych

Do zadań zespołu należy:
• Ocena  ryzyka  występowania  zakażeń  związanych  z  udzielaniem  świadczeń

zdrowotnych,
• Monitorowanie czynników alarmowych i zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń

zdrowotnych w zakresie wykonywanych świadczeń,
• Kontrola  procedur  zapobiegania zakażeniom  i  chorobom  zakaźnym  związanym  z

udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym procedur dekontaminacji.

Zespół Etyczny

Zespół Etyczny zajmuje się rozpatrywaniem spraw dotyczących złamania przez pracowników
szpitala etyki zawodowej. 

Zespół Żywieniowy

Do zadań zespołu należy poprawa jakości leczenia żywieniowego w naszej placówce.

Zespół ds. Dokumentacji Medycznej

Do zadań i obowiązków zespołu należy:  
• Ocena zgodności analizowanej dokumentacji medycznej z obowiązującymi przepisami

prawa.
• Analiza  zawartości dokumentacji medycznej pod względem merytorycznym.
• Nadzór  nad procedurą  przechowywania  oraz udostępniania  dokumentacji  medycznej

osobom uprawnionym.

Zespół ds. Profilaktyki Odleżyn

Do zadań i obowiązków zespołu należy :  
• Monitorowanie stopnia zagrożenia odleżynami oraz występowania nowych odleżyn u

pacjentów w poszczególnych oddziałach.
• Systematyczne szkolenie personelu szpitala w zakresie profilaktyki odleżynowej.
• Nadzorowanie edukacji pacjentów i ich rodzin.
• Ocena  skuteczności  wdrażania  i  funkcjonowania  standardów  profilaktyki  i  leczenia

odleżyn.

Komisja Analizująca Przyczyny Zgonów



Do zadań komisji należy :
• Kwartalna analiza przyczyn zgonów i postępowania medycznego.
• Wypracowywanie wniosków organizacyjnych i leczniczych.

Komisja Analizująca Skuteczność Leczenia

Do zadań komisji należy :
• Analiza postępowania medycznego. 
• Analiza przyczyn rehospitalizacji, reoperacji, zgonów.

Zespół ds. oceny przyjęć pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych oraz
przyjmowanych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Do zadań zespołu należy:
Nadzór nad prawidłową realizacją świadczeń opieki zdrowotnej w SP ZOZ Szpitalu Powiatowym
w Piszu poprzez:

• Nadzór  nad  prawidłowością  prowadzenia  dokumentacji  w  trakcie  tworzenia  list
pacjentów oczekujących na świadczenia. 

• Ocena czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia.
• Nadzór nad prawidłowością realizowania świadczeń w stanach nagłych. 
• Ocena zasadności zmiany terminów udzielania świadczeń.

U W A G A ! 
Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, Zasłużeni Dawcy Przeszczepu, Inwalidzi Wojenni i Wojskowi
oraz Kombatanci mają prawo do:

• Korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej z pominięciem listy oczekujących.
• Korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania. 


