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Wydanie 2 za cznika dodano „Podksi ga Jako ci RTG”
Wydanie 3 za cznika dodano „Podksi ga Jako ci Laboratorium
Analityczne.
Dodano na ko cu zdanie „W roku 2010 uruchomiono w bloku
operacyjnym now centraln sterylizacj
Wymieniono skan certyfikatu na aktualny
Dodano „Podksi ga Jako ci Laboratorium Analityczne.
Wykre lono: „Pe nomocnik ds. rodowiska”
Wykre lono: „Pe nomocnik ds. rodowiska” Dodano: „Pe nomocnik ds. Jako ci z Koordynatorem ds. rodowiska”
Wykre lono: „Pe nomocnik ds. rodowiska”
Wykre lono: „Pe nomocnik ds. Z posiada niezb dne uprawnienia
i odpowiada mi dzy innymi za:”
Wykre lono: „Pe nomocnik ds. Z ”
Wykre lono: „Pe nomocnik ds. Z i”
Wykre lono: „7. Pe nomocnik ds. Z ”
Wykre lono: „ i Pe nomocnik ds. Z ”
Dodano w zdaniu : „..o wiedz personelu, plany..”
Wykre lono: „ i Pe nomocnik ds. Z ”
Dodano p.pkt: „ - auditów wewn trznych”
Wykre lono: „ i Pe nomocnik ds. Z ”
Dodano p.pkt: „ - Pa stwowa Stra Po arna”
W zdaniach „ZS” zastapiono „ZJ” i „Pe nomocnik ds. ZS” zast piono „ Koordynator ds. rodowiska”
Zdanie 1 -2 dodano p.pkt: „ - Odpowiedni personel medyczny i
pomocniczy
Zdanie 2 i 3- dodano p.pkt:”- dokonywanie bie cej sprawozdawczo ci statystycznej zgodnie z wymogami aktualnych przepisów i
umów z p atnikiem
W zdaniach „ „Pe nomocnik ds. ZS” zast piono „ Koordynator ds.
rodowiska”
Zmieniono schemat organizacyjny na aktualny
Wykre lono: „ PZ -Pe nomocnik ds. rodowiska ”
Nowa deklaracja polityki jako ci oraz ochrony rodowiska
Zmieniono cele jako ci i ochrony rodowiska
Nowy schemat mapy procesów
Pod map dodano zdanie:
Wykaz szczegó owe wykazy podmiotów realizuj cych procesy i
dzia ania zleconych na zewn trz, prowadz :
1. Dzia Analiz Ekonomicznych – procesy i dzia ania dotycz ce
us ug medycznych
2. Dzia Gospodarczy i Dzia Techniczno-Eksploatacyjny – dzia ania dotycz ce us ug pomocniczych
Wykre lono zdania: Wynika to z za enia, e w trakcie wprowadzania zmian w KZSZJiZ zmieniane s tylko te rozdzia y, które
uleg y zmianie. W ten sposób KZSZJiZ mo e sk ada si z rozdzia ów z ró nymi numerami wyda .
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Piekarska
Priebe

21.01.11
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Bula
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20.09.11

Bula
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20.09.11
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01.11.13
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Doprecyzowanie zakresu certyfikacji
Zmiana ca ci Podksi gi LA z za acznikami
Cele jako ci oraz ochrony rodowiska W5
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1. WST P
Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu pod nazw "Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu" zwany dalej "Szpitalem Rejonowym" ustanowi i
wdro

Zintegrowany System Zarz dzania Jako ci i Zarz dzania rodowiskowego, zgodny z wymaganiami

normy EN ISO 9001:2008 oraz EN ISO 14001:2004.

2. PREZENTACJA ORGANIZACJI
2.1. DANE OGÓLNE
Szpital Rejonowy im. Józefa Rostka w Raciborzu ma status Samodzielnego Publicznego Zak adu Opieki Zdrowotnej.
Adres: ul. Gamowska 3, 47- 400 Racibórz
Telefon: +48 32 755 50 50
e-mail: sekretariat@szpital-raciborz.org
Adres internetowy: www.szpital-raciborz.org

Mapa dojazdowa do SPZOZ Szpital Rejonowy im. dra Józefa Rostka w Raciborzu
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2.2. HISTORIA SPZOZ SZPITALA REJONOWEGO IM. DR. JÓZEFA ROSTKA W RACIBORZU
Do roku 2004 raciborski Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka stanowi kompleks trzech budynków przeznaczonych na funkcjonowanie placówki. rodkowa cz

g ównego korpusu przy ul. Bema wzniesiona zosta a w

latach 1885 - 97. W roku 1902 dobudowano skrzyd a pó nocne i po udniowe, a w latach 1908-1910 du y pawilon ze skrzyd em po udniowym, usytuowany na dzia ce wielobocznej, ogrodzonej, dochodz cy do ulic Bema,
Opawskiej i Staszica. Neogotycki w swej zasadniczej bryle, murowany z czerwonej ceg y.

W strukturze Szpitala Rejonowego mie ci y si dwa oddzia y zamiejscowe: w Wojnowicach - oddzia chorób
uc i gru licy, a w Krzanowicach - oddzia wewn trzny II. Po roku 1978 rozpocz to budow nowego szpitala, ze
wzgl du na starzej cy si budynek i zmieniaj ce si wymogi sanitarne. Inicjatork tak znacznego przedsi wzi cia by a lek. med. Gizela Paw owska - pe ni ca funkcj Dyrektora w tym okresie. Przed ostatecznym przeniesieniem Szpital przy ul. Bema posiada 460

ek i zatrudnia ok. 700 pracowników na potrzeby 120 tys. miesz-

ka ców powiatu.

8 lipca 1997 r. Racibórz nawiedzi a najwi ksza od stuleci powód . Teren miasta zosta zalany w 60%. Woda
osi gn a poziom 1046 cm, przekraczaj c stan alarmowy o 4,5 m. W raciborskim szpitalu zosta y zalane piwni2016-02-11
12:00:14
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kuchni, magazynów i pomieszczenia gospodarcze. Przygotowania do ewakuacji pacjentów z oddzia-

ów do nowego obiektu przy ul. Gamowskiej by y poczynione, lecz sytuacja zosta a na tyle opanowana, i nie
by o takiej konieczno ci. Szkody materialne by y znaczne, co spowodowa o przyspieszenie decyzji organów
za

ycielskich o jak najszybszym uko czeniu dzia

inwestycyjnych w nowym obiekcie przy ul. Gamowskiej.

Poradnie Specjalistyczne przeprowadzi y si do nowego obiektu szpitala przy ul. Gamowskiej jako pierwsze w
styczniu 1996 r. Nast pnym krokiem by o przemieszczenie oddzia ów zamiejscowych tj. oddzia ów z Wojnowic i
Krzanowic. Wiosn 2000 r. w nowym obiekcie Szpitala zosta uruchomiony Oddzia Wewn trzny II, Pulmonologiczny i Okulistyczny. Do ko ca 2000 r. zosta y uruchomione nowoczesna 9-stanowiskowa Stacja Dializ oraz
Oddzia Nefrologiczny. W okresie od grudnia 2003 r. do ko ca marca 2004 r. do nowej siedziby zosta y przeniesione pozosta e oddzia y wraz z pracowniami diagnostycznymi. W dotychczasowym miejscu pozosta jedynie
Oddzia Obserwacyjno-Zaka ny. Oficjalnego otwarcia nowego Szpitala dokonano w dniu 26 kwietnia 2004 roku.
W roku 2004 rozpocz to adaptacj obiektów zaplecza na Oddzia Obserwacyjno-Zaka ny.
Grudzie roku 2005 by miesi cem rozpocz cia funkcjonowania w nowym budynku przy ul. Gamowskiej, Oddzia u Obserwacyjno Zaka nego. Od tego czasu ca y szpital funkcjonowa w nowej lokalizacji a budynki przy
ulicy Bema zosta y przekazane Staro cie Raciborskiemu.
Lata 2006 do 2008 to kolejne okresy prowadzenia inwestycji, podczas których wykonano szereg prac instalacyjnych, zagospodarowanie terenu.
Od pocz tku roku 2009 funkcjonuj dwa nowe Oddzia y: Geriatryczny i Neurologiczny.
Do wrze nia 2009 zako czono prace budowlanych w bloku operacyjnym.
Po audicie recertyfikuj cym w roku 2011, wa no

certyfikatu zosta a przed

ona do roku 2014 na zgodno

z

wymaganiami normy ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004.
W roku 2010 uruchomiono now centraln sterylizacj .
W roku 2012 uruchomiono centralny blok operacyjny zlokalizowany w budynku „J” ostatni element projektowanego kompleksu szpitalnego.
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W listopadzie 2008 roku, zosta przeprowadzony przez Biuro Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków SA, audit
certyfikuj cy w wyniku którego, Szpitalowi zosta przyznany certyfikat zgodno ci z wymaganiami normy ISO
9001:2000 oraz ISO 14001:2004.

W listopadzie 2012 roku Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu zosta poddany przegl dowi akredytacyjnemu na podstawie Ustawy z dnia 6 listopada 2008 „O akredytacji w ochronie zdrowia” w zakresie spe nienia wymaga :” STANDARDY AKREDYTACYJNE W ZAKRESIE UDZIELANIA WIADCZE
ZDROWOTNYCH ORAZ FUNKCJONOWANIA SZPITALI”.
Przegl d zosta przeprowadzonemu przez zespó wizytatorów Centrum Monitorowania Jako ci w Ochronie
Zdrowia z Krakowa. Minister Zdrowia w dniu 23.12.2012 przyzna Certyfikat Akredytacyjny.
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3. TERMINOLOGIA I SKRÓTY
3.1. TERMINOLOGIA
Terminologia u yta w niniejszej KJ ZSZJiZ

jest zgodna z normami: EN ISO 9000:2006 - System Zarz dzania

Jako ci - Podstawy i terminologia oraz EN ISO 14001:2004 - System Zarz dzania rodowiskowego Specyfikacja i wytyczne stosowania oraz skrótowymi nazwami komórek organizacyjnych przedstawionych w
schemacie organizacyjnym Szpitala.
3.2. SKRÓTY
Szpital – Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu
KJ - Ksi ga Jako ci Zintegrowanego Systemu Zarz dzania Jako ci i Zarz dzania rodowiskowego,
ZSZJiZ

- Zintegrowany System Zarz dzania Jako ci i Zarz dzania rodowiskowego,

KO – Komórka organizacyjna Szpitala.
KKO - Kierownik KO
PZJ – Pe nomocnik ds. Zarz dzania

4. ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZ DZANIA JAKO CI

I ZARZ DZANIA

RODOWISKOWEGO
4.1 Wymagania ogólne
Zintegrowany System Zarz dzania Jako ci i Zarz dzania rodowiskowego, Samodzielnego Publicznego Zaadu Opieki Zdrowotnej „ Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu” ul. Gamowska 3 obejmuje:
LECZNENIE SZPITALNE W ODDZIA ACH SZPITALNYCH I IZBIE PRZYJ , RATOWNICTWO
MEDYCZNE, AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA W PORADNIACH (AOS) , DIAGNOSTYKA
LABORATORYJNA, DIAGNOSTYKA OBRAZOWA - AMBULATORYJNE WIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE
KOSZTOCH ONNE W ZAKRESIE BADA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ, GASTROSKOPII,
KOLONOSKOPII, WIADCZENIA PIEL GNACYJNE I OPIEKU CZE. RATOWNICTWO MEDYCZNE.
W celu utrzymywania ZSZJiZ zgodnego z wymienionymi normami ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 podj to
nast puj ce dzia ania:
okre lono procesy, niezb dne dla dzia alno ci Szpitala i dostosowano je do specyfiki tej dzia alno ci,
okre lono kryteria i metody zapewniaj ce skuteczno

przebiegu poszczególnych procesów jak i ich nadzo-

rowania,
zapewniono dost pno
zapewniono ci

zasobów i przep yw informacji, niezb dnych dla sprawnego przebiegu procesów,

e monitorowanie, pomiary oraz analizy procesów,

koryguje si niezgodno ci, zapobiega zagro eniom i wykonuje dzia ania zmierzaj ce do ci

ego doskona-

lenia funkcjonowania.
powo ano Pe nomocnika ds. Zarz dzania, jako osob odpowiedzialn za nadzór nad ZSZJiZ
Powy sze dzia ania opisano w poszczególnych procedurach i instrukcjach ZSZJiZ oraz w niniejszej KJ.
Zawieraj one ponadto zakres zada i odpowiedzialno ci, których spe nienie zapewnia uzyskanie i utrzymanie
wymaganej jako ci oraz satysfakcji Pacjentów/Klientów, przy maksymalnej dba

ci o rodowisko.

Zaplanowane zosta y i zapewnione rodki oraz zasoby, niezb dne dla osi gni cia celów jako ciowych i rodowiskowych.
2016-02-11
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Aktualne w momencie edycji.

Niniejszy dokument jest w asno ci SPZOZj Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu.
Jego kopiowanie lub rozpowszechnianie bez zgody pe nomocnika lub dyrektora jest zabronione.
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4.1.1. ZAKRES OBOWI ZYWANIA ZSZJIZ
ZSZJiZ , wdro ony w Szpitalu obowi zuje we wszystkich KO szpitala:
w zakresie leczenia szpitalnego w oddzia ach szpitalnych i ambulatoryjnego w specjalistycznych poradniach
wraz z diagnostyk w laboratoriach i pracowniach RTG
w zakresie schematu organizacyjnego – we wszystkich komórkach organizacyjnych Szpitala na wszystkich
stanowiskach pracy.
ZSZJiZ

zaprezentowany w niniejszej KJ uwzgl dnia zarówno procesy wewn trzne jak i relacje mi dzy Szpita-

lem a klientem (pacjentem), a tak e dzia ania wynikaj ce z obowi zuj cych przepisów administracyjnoprawnych.
Wy czony zosta z ZSZJiZ :
Proces projektowania- punkt 7.3 normy PN-EN ISO 9001:2008
4.2.2. System zarz dzania rodowiskowego - wymagania ogólne
rodkiem zapewniaj cym zgodno

dzia ania Szpitala z okre lonymi wymaganiami rodowiskowymi jest system

zarz dzania rodowiskowego, oparty na normie EN ISO 14001:2004.
Wymagania tego systemu okre lone s w poszczególnych rozdzia ach KJ , obejmuj cych opisy elementów
systemu.
Szczegó owe zapisy, dotycz ce elementów systemu zarz dzania rodowiskowego, zawarte s w procedurach
ZSZJiZ .
Ustanowione i utrzymywane procedury systemu zarz dzania rodowiskowego, zintegrowane z systemem zarz dzania jako ci , okre laj :
operacje i dzia ania zwi zane ze zidentyfikowanymi znacz cymi aspektami rodowiskowymi,
odpowiednie planowanie tych dzia
odpowiedzialno

i kryteria operacyjne,

za poszczególne dzia ania i tworzenie zapisów, dotycz cych ich realizacji.

Tak opracowane i zaplanowane dzia ania oraz stworzona dokumentacja, gwarantuj minimalizowanie negatywnego wp ywu na rodowisko naturalne, w zwi zku z wszelkimi procesami, realizowanymi w Szpitalu.
4.2 Wymagania dotycz ce dokumentacji
4.2.1 Postanowienia ogólne
Metody spe nienia wymaga norm: EN ISO 9001:2008 oraz EN ISO 14001:2004, a zarazem metody realizacji
przez Szpital za

ZSZJiZ , zawarte zosta y w nast puj cych dokumentach:

Polityce ZSZJiZ – ustanowionej przez Dyrektora, omawiaj cej cele Szpitala, a tak e zobowi zanie do ci
go doskonalenia jego funkcjonowania. Tre

e-

Polityki Jako ci i rodowiskowej zosta a rozpowszechniona w ród

pracowników i jest dost pna dla Pacjentów/Klientów.
Ksi dze Jako ci – prezentuj cej Szpital jako organizacj , przedstawiaj

odpowiedzialno

kierownictwa w

zakresie zarz dzania jako ci oraz rodowiskiem, a tak e personelu wykonuj cego dzia ania i weryfikuj cego
realizacj procesów; jest dokumentem nadzorowanym przez Pe nomocnika ds. Zarz dzania - pe ni cego rol
przedstawicieli kierownictwa - dost pnym w obszarach istotnych dla funkcjonowania systemu jako materia informacyjny dla personelu i pacjentów/klientów,
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Aktualne w momencie edycji.

Niniejszy dokument jest w asno ci SPZOZj Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu.
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Procedurach - ustanowionych, wdro onych i utrzymywanych , okre laj cych sposób prowadzenia dzia

lub

procesów w poszczególnych obszarach systemu. Dokumenty te wraz z kompletem przyporz dkowanych im
formularzy dost pne s w ca ym Szpitalu,
Formularzach – s

cych dokonywaniu zapisów, potwierdzaj cych wykonanie dzia

, wiadcz cych o sku-

teczno ci systemu.
Instrukcjach – okre laj cych sposób dzia ania w poszczególnych, szczegó owych obszarach systemu.
Standardach akredytacyjnych- okre laj cych sposób dzia ania zgodny z wymaganiami akredytacyjnymi okrelonymi przez Centrum Monitorowania Jako ci w Ochronie Zdrowia
4.2.2. Ksi ga Jako ci (KJ) ZSZJiZ .
Szpital ustanowi i utrzymuje Zintegrowan Ksi

Systemu Zarz dzania Jako ci i Zarz dzania rodowisko-

wego (KZSZJiZ ), która zawiera:
zakres ZSZJiZ ,

cznie ze szczegó ami, dotycz cymi wszelkich wy cze i ich uzasadnieniem,

powo anie si na udokumentowane procedury i instrukcje, ustanowione dla potrzeb realizacji systemu,
opis wzajemnego oddzia ywania mi dzy okre lonymi procesami.
Zintegrowana Ksi ga Zarz dzania Jako ci i Zarz dzania rodowiskowego obowi zuje wszystkich pracowników Szpitala.
Ksi ga prezentuje ustanowiony Zintegrowany System Zarz dzania Jako ci i Zarz dzania rodowiskowego
(ZSZJiZ ) wraz z ca

dokumentacj systemu i stanowi w asno

Szpitala.

Ksi ga Jako ci ma zastosowanie w zakresie:
dostarczania podstawowych informacji o wdro onym ZSZJiZ ,
dostarczania udokumentowanej podstawy do przeprowadzania wewn trznych ocen funkcjonowania
ZSZJiZ i nadzorowania realizacji dzia

koryguj cych i zapobiegawczych,

prowadzenia nadzoru nad przebiegiem realizacji dzia

i procesów w Szpitalu,

dostarczania udokumentowanej podstawy dla Najwy szego Kierownictwa do przeprowadzania okresowych
przegl dów zarz dzania, weryfikacji celów i zada uj tych w „Polityce jako ci oraz ochrony rodowiska”,
zaprezentowania wdro onego systemu ZSZJiZ aktualnym oraz potencjalnym klientom i organizacjom
wspó pracuj cym,
dostarczenia udokumentowanej podstawy do auditowania dla zewn trznych jednostek nadzoruj cych.
Szczegó owy wykaz procedur wraz z przynale nymi im za cznikami zawiera za cznik do KZSZJiZ .
Ka de kolejne wydanie KZSZJiZ
KZSZJiZ

zatwierdzane jest przez Dyrektora.

nie zawiera opisów tych elementów systemu, które nie maj zastosowania w Szpitalu tj.:

projektowanie i rozwój (punkt 7.3. PN-EN ISO 9001:2008),
Ze wzgl du na wymagania prawne oraz specyfik dzia ania Zak adu Diagnostyki i Terapii oraz Laboratorium
Analitycznego, w niniejszej KZSZJiZ zamieszczono dokumenty:
1. „PODKSI GA JAKO CI ZAK ADU DIAGNOSTYKI I TERAPII”
2. „PODKSI GA JAKO CI LABORATORIUM ANALITYCZNE”
stanowi ce za cznik do dokumentacji ZSZJiZ .
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Aktualne w momencie edycji.

Niniejszy dokument jest w asno ci SPZOZj Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu.
Jego kopiowanie lub rozpowszechnianie bez zgody pe nomocnika lub dyrektora jest zabronione.

KSI GA JAKO CI

KJ ZSZJiZ

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI
I ZARZ DZANIA RODOWISKOWEGO
O b o w i z u j e : W S Z Y S T K I E K O S Z P I T AL A

DAT A 01.11.2013

Strona 13/40
W YD A N I E 3

4.2.2.1 Procedury
Procedury Systemu Zarz dzania Jako ci i rodowiskowego przedstawiaj sposób realizacji w Szpitalu poszczególnych wymaga normy ISO 9001:2008 i normy ISO 14001:2004.
Procedury s integraln cz

ci dokumentacji systemu zarz dzania jako ci .

Procedury maj charakter dokumentów o u ytku wewn trznym i nie s rozpowszechniane na zewn trz Szpitala
poza przypadkiem, gdy konieczno

dost pu do nich wynika z indywidualnych ustale z Pacjentem/Klientem.

W takich sytuacjach udost pnienie procedur osobom spoza Szpitala wymaga pisemnej zgody Dyrektora.
Na wewn trznej stronie internetowej Szpitala (Portal ISO) s dost pne aktualne procedury niezb dne do prawiowego ich funkcjonowania.
Za bie

aktualizacj procedur odpowiada PZJ.

4.2.3. Nadzór nad dokumentami
Nadzór nad dokumentacj realizowany jest poprzez okre lenie odpowiedzialno ci, kompetencji i trybu post powania przy opracowywaniu, opiniowaniu, zatwierdzaniu, dystrybucji, przegl daniu i archiwizowaniu nadzorowanych dokumentów.
Szczegó owe zasady post powania z dokumentacj systemu, uj te zosta y w procedurze PJ-4-01-Nadzór nad
dokumentami
4.2.3.1. Nadzór nad dokumentacj systemu zarz dzania rodowiskowego
Procedura PJ-4-01-Nadzór nad dokumentami zawiera odpowiednie wytyczne zapewniaj ce, e wszelkie dokumenty, dotycz ce wymaga

rodowiskowych, zarówno wewn trzne jak i zewn trzne s :

atwe do zlokalizowania,
przegl dane, aktualizowane i zatwierdzane przez upowa niony personel,
dost pne we wszystkich obszarach Szpitala, w których dokonywane s dzia ania, istotne z punktu widzenia
zarz dzania rodowiskowego,
nieaktualne egzemplarze s usuwane ze wszystkich komórek w przypadku ich dezaktualizacji, odpowiednio
zabezpieczone przed niezamierzonym u yciem, odpowiednio oznakowane (o ile istnieje potrzeba ich zachowania) w przypadku utraty aktualno ci.
4.2.4. Nadzór nad zapisami
Zapisy dotycz ce jako ci dostarczaj obiektywnych dowodów wykonania dzia

lub osi gni cia wyników,

odzwierciedlaj one osi gni cia wymaganej jako ci i skuteczno ci ZSZJiZ .
Za sporz dzanie zapisów (datowanych i podpisywanych) odpowiedzialny jest personel bezpo rednio zaangaowany w zadanie lub czynno .
Wszystkie komórki organizacyjne Szpitala (stanowiska pracy), w których powstaj zapisy s odpowiedzialne za
rzetelno , czytelno , kompletno , w

ciwe przechowywanie i przegl d zapisów.

Nadzór nad zapisami opisany powy ej obejmuje równie zapisy dotycz ce dokumentacji Pacjenta/Klienta.
Szczegó owe wytyczne post powania z zapisami, zawarto w procedurze PJ-4-02- Nadzorowanie zapisów dotycz cych jako ci.
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Aktualne w momencie edycji.

Niniejszy dokument jest w asno ci SPZOZj Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu.
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4.2.4.1. Zapisy dotycz ce rodowiska
Zapisy rodowiskowe stanowi integraln cz

Zintegrowanego Systemu Zarz dzania Jako ci i Zarz dzania

rodowiskiem.
Stanowi one potwierdzenie jego efektywnego utrzymywania i nale

do nich m.in.:

wyniki przeprowadzonych auditów wewn trznych i okresowych przegl dów wykonywanych przez Najwy sze Kierownictwo,
zapisy dotycz ce szkole ,
zapisy dotycz ce reklamacji, skarg itp.,
zapisy dotycz ce aspektów rodowiskowych,
zapisy dotycz ce wymaga prawnych i innych oraz oceny zgodno ci,
zapisy dotycz ce sytuacji awaryjnych i planowania dzia
zapisy z przeprowadzonych dzia

,

koryguj cych i zapobiegawczych,

pozwolenia, operaty itp.

5. ODPOWIEDZIALNO

KIEROWNICTWA

5.1. Zaanga owanie kierownictwa
W celu osi gni cia zgodno ci ZSZJiZ z wymaganiami norm: EN ISO 9001:2008 oraz EN ISO 14001:2004,
a tak e wymaganiami i oczekiwaniami Pacjenta/Klienta i odpowiednimi regulacjami prawnymi, Dyrektor Szpitala, ustanowi i promuje Polityk Jako ci i rodowiskow , która wyra a ogó zamierze Szpitala odno nie jako ci
wiadczonych us ug oraz ochrony rodowiska, a tak e ukierunkowanie jego dzia alno ci na uzyskanie satysfakcji Pacjenta/Klienta.
Ponadto Dyrektor Szpitala:
ustanawia wizj rozwoju Szpitala poprzez sukcesywne realizowanie okre lonych celów strategicznych i operacyjnych,
tworzy rodowisko pracy, sprzyjaj ce realizacji wyznaczonych celów, okre la potrzeby szkoleniowe
i zwi ksza zaanga owanie pracowników, którzy stanowi istot Szpitala,
komunikuje pracownikom znaczenie spe nienia oczekiwa Pacjentów/Klientów oraz regulacji i wymaga
przepisów prawnych,
jest wiadomy i w pe ni odpowiedzialny za dostarczenie Pacjentowi/Klientowi wyrobów, których jako

spe ni

jego oczekiwania.
zapewnia dost pno

zasobów, utrzymuje wzajemnie korzystne powi zania z dostawcami,

podejmuje decyzje na podstawie faktów, opieraj c si na rzetelnych informacjach i analizie danych,
kieruje Szpitalem poprzez sterowanie poszczególnymi procesami, wykazuj c podej cie systemowe do zarz dzania, weryfikuj c uregulowania systemowe, okre lone cele i za

enia Polityki Jako ci i rodowiskowej,

obni a koszty poprzez racjonalne gospodarowanie zasobami i eliminowanie niezgodno ci, stosuj c dzia ania zapobiegawcze i koryguj ce,
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przegl da i ocenia funkcjonowanie Szpitala, monitoruj c przy tym stopie zadowolenia Pacjentów/Klientów.
definiuje, rozwija i doskonali Zintegrowany System Zarz dzania Jako ci i Ochrony rodowiska.
5.2. Orientacja na klienta
Cele strategiczne i wytyczony przez Dyrektora Szpitala kierunek rozwoju maj na celu za zadanie utrzymywanie
i umacnianie statusu Szpitala, darzonych przez Pacjentów/Klientów zaufaniem ze wzgl du na wysok i powtarzaln

jako

oferowanych us ug. Zidentyfikowano kluczowe procesy - na pocz tku tych procesów znajduje si

zawsze Pacjent/Klient – jego wymagania, potrzeby i oczekiwania, za miar skuteczno ci procesu jest stopie
jego zadowolenia.
Pracownicy Szpitala znaj te wymagania i potrafi je okre li na wszystkich etapach realizacji wyrobu/us ugi.
W tym celu w KO prowadzone s badania w zakresie oczekiwa , potrzeb i preferencji Pacjenta/Klienta.
Stosowane s ró norodne metody bada , takie jak bezpo redni kontakt z Pacjentem/Klientem, prezentacja
us ug, pozyskiwanie informacji zwrotnej od Pacjenta/Klienta poprzez wywiad lub ankiety itp.
W wyniku analizy oczekiwa i wymaga Pacjenta/Klienta Dyrektor Szpitala okre la rodki, zapewniaj ce ich
spe nienie oraz okre la niezb dne nak ady potrzebne do ich realizacji.
5.2.1 Aspekty rodowiskowe
W celu okre lania aspektów rodowiskowych, które maj lub mog mie w przysz

ci znacz cy wp yw na ro-

dowisko, ustanowiona zosta a procedura P -9-01-Aspekty_ rodowiskowe.
Zawiera ona wytyczne przeprowadzania procesu identyfikacji i oceny aspektów rodowiskowych, okre la odpowiedzialno

poszczególnych s

b, bior cych w nim udzia , w tym odpowiedzialno

za wykonywanie odpo-

wiednich zapisów.
5.2.2 Wymagania prawne
Wytycznymi do prowadzenia przez Szpital dzia alno ci w zakresie ponoszenia odpowiedzialno ci za rodowisko
naturalne s Ustawy, Rozporz dzenia Rady Ministrów, wymagania stron zainteresowanych (posiadane decyzje,
pozwolenia, nakazy, umowy itp.), protoko y pokontrolne.
Nadzór nad identyfikacj tych wymaga (m.in. w odniesieniu do aspektów rodowiskowych), dost pem, aktualizacj i archiwizowaniem tych dokumentów, sprawuje PZJ z Koordynatorem ds. rodowiska , w oparciu o procedur P -9-02-Wymagania prawne i inne.
5.3. Polityka jako ci oraz ochrony rodowiskowa
Polityka Jako ci oraz Ochrony

rodowiskowa zosta a sformu owana odpowiednio do celu istnienia i dzia ania

Szpitala, ujmuje ogó zamierze dotycz cych jako ci oferowanych us ug, realizowanych zgodnie z wymaganiami ochrony rodowiska oraz ukierunkowanie dzia alno ci Szpitala na uzyskanie satysfakcji Pacjenta/Klienta i
zainteresowanych stron.
Zawiera ona tak e zobowi zanie do spe nienia wymaga przyj tych norm: EN ISO 9001:2008 oraz EN ISO
14001:2004, jak i do ci
Tre

ego doskonalenia .

Polityki Jako ci oraz Ochrony rodowiskowej podlega okresowym przegl dom (w ramach przegl du

wykonywanego przez Najwy sze Kierownictwo) pod wzgl dem jej przydatno ci i aktualno ci.
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Polityka Jako ci oraz Ochrony rodowiskowa Szpitala zosta a ustanowiona przez Dyrektora i rozpowszechniona w ród pracowników oraz osób pracuj cych w imieniu Szpitala.
Tre

Polityki Jako ci oraz Ochrony rodowiskowej zosta a przedstawiona jako za cznik do KJ.

5.4 Planowanie
5.4.1 Cele dotycz ce jako ci oraz ochrony rodowiska
Ustanowiona Polityka ZSZJiZ i planowanie strategiczne, stanowi podstaw do okre lania celów jako ci oraz
ochrony rodowiska dla poszczególnych obszarów obj tych Zintegrowanym Systemem Zarz dzania.
Dyrektor Szpitala wraz z jego Najwy szym Kierownictwem okre li cele zawarte s w dokumencie:
„ Cele dotycz ce jako ci oraz ochrony rodowiska”.
Podlegaj one okresowym przegl dom i weryfikacji pod k tem ich realizacji i korzy ci dla Szpitala.
Cele jako ci oraz ochrony rodowiskowa Szpitala zosta y rozpowszechnione w ród pracowników oraz osób
pracuj cych w imieniu Szpitala.
Tre

dokumentu „Cele jako ci oraz ochrony rodowiskowej” zosta a przedstawiona jako za cznik do KJ.

5.4.2 Planowanie systemu zarz dzania jako ci oraz ochrony rodowiska
Planowanie wdro onego Systemu ma na celu utrzymanie jego aktualno ci i integralno ci, poprzez okre lanie
procesów operacyjnych i zwi zanych z nimi zasobów, niezb dnych do osi gni cia ustalonych celów.
Plany sporz dzane w odniesieniu do okre lonego przedsi wzi cia, procesu lub us ugi powstaj na bazie danych wej ciowych, którymi s :
Polityka Jako ci oraz Ochrony rodowiska ,
Cele Jako ci oraz Ochrony rodowiska
wymagania i oczekiwania Pacjentów/Klientów,
wymagania okre lone w kontraktowaniu z p atnikiem (NFZ)
regulacje prawne (przepisy, rozporz dzenia, ustawy),
dane dotycz ce parametrów procesów i us ug,
wnioski z Przegl dów Zarz dzania,
dzia ania doskonal ce i zapobiegawcze.
Pod koniec roku kalendarzowego Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych przygotowuj plany na
rok nast pny dotycz ce:
zakupów wyposa enia, urz dze i oprogramowania i innych niezb dnych materia ów,
szkole , w tym szkole doskonal cych zwi zanych z przedmiotow norm oraz szkole zawodowych,
przedsi wzi

technicznych dla udoskonalenia metod w zakresie wiadczenia us ug,

zmian organizacyjnych i kadrowych.
Dyrektor analizuje wszystkie te plany pod k tem przydatno ci dla Szpitala i mo liwo ci zapewnienia odpowiednich rodków, weryfikuje je i zatwierdza w odpowiednich dokumentach.
Ponadto w ramach planowania systemu powstaje równie „ Program auditów wewn trznych”.
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, uprawnienia i komunikacja
i uprawnienia

Odpowiedzialno , uprawnienia i wzajemne powi zania komórek organizacyjnych s okre lone
i zakomunikowane w organizacji poprzez:
struktur organizacyjn Szpitala zwi zan z wdro onym Systemem, przedstawia Schemat organizacyjny
uj ty w za czniku do KJ
zakresy czynno ci (zawieraj obowi zki, uprawnienia i odpowiedzialno ci pracowników zajmuj cych stanowiska kierownicze i wykonawcze), które znajduj si w ich aktach osobowych przechowywanych w Dziale
Kadr.
5.5.2 Przedstawiciel kierownictwa
Dyrektor Szpitala powo

Pe nomocnika ds. Zarz dzania i wyposa

go w niezb dne uprawnienia oraz okre li

obowi zki.
Pe nomocnik (PZJ) reprezentuje Dyrektora we wszystkich sprawach zwi zanych z funkcjonowaniem ZSZJiZ ,
zarówno wewn trz, jak równie w kontaktach zewn trznych.
Pe nomocnik (PZJ) posiada niezb dne uprawnienia i odpowiada za:
wdro enie Zintegrowanego Systemu Zarz dzania Jako ci i Zaradzania rodowiskowego, zapewnienie jego
funkcjonowania i sta ego doskonalenia,
realizowanie Polityki jako ci oraz ochrony rodowiska,
planowanie i nadzór nad auditami wewn trznymi,
przekazywanie Dyrektorowi informacji o funkcjonowaniu Systemu z uwzgl dnieniem potrzeb jego usprawniania,
zarz dzanie i dystrybucj dokumentami ZSZJiZ
nadzór nad wdra aniem dzia

(Ksi ga Jako ci, procedury, druki, formularze itp.),

zapobiegawczych i koryguj cych dotycz cych systemu jako ci,

wspó prac z jednostk certyfikuj

oraz Pacjentami/Klientami w zakresie Systemu Zarz dzania Jako ci ,

realizowanie polityki rodowiskowej,
zapewnienie funkcjonowania zintegrowanego systemu zarz dzania jako ci i rodowiskowego w cz
dowiskowej w Szpitalu, inicjowanie dzia

usprawniaj cych system, ci

ci ro-

e doskonalenie,

Szczegó owy zakres obowi zków i uprawnie Pe nomocnika ds. Zarz dzania znajduje si w aktach osobowych przechowywanych w Dziale Kadr.
5.5.3 Komunikacja wewn trzna
Pe nomocnik ds. Zarz dzania ZSZJiZ oraz Dyrektor informuj podleg y personel o wszelkich dzia aniach, dotycz cych jako ci, zarz dzania rodowiskowego, realizowanej Polityki Jako ci i Ochrony rodowiskowa oraz
Celów Jako ci oraz Ochrony rodowiska.
Z narz dzi stosowanych w ramach komunikacji wewn trznej z personelem nale y wymieni m.in.:
informacje na stronach intranetu Szpitala (Portal ISO)
informacje na stronach internetowych Szpitala
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tablice informacyjne – gdzie prezentowane s wszystkie informacje zwi zane z dzia alno ci Szpitala, jak
i z wdro onym ZSZJiZ ,
poczta elektroniczna,
zarz dzenia wewn trzne wydawane przez Dyrektora,
okresowe spotkania i narady z podleg ym personelem.
Komunikacja obejmuje równie obowi zkowe szkolenia nowo przyj tych pracowników w zakresie jako ci i
ochrony rodowiska
5.5.3.1 Komunikowanie si w systemie zarz dzania rodowiskowego
Komunikowanie si w ZSZJiZ obejmuje przekazywanie informacji dotycz cych aspektów rodowiskowych
pomi dzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi oraz szczeblami w strukturze organizacyjnej Szpitala,
a tak e reagowanie na zapytania Pacjentów/Klientów.
Szpital poprzez okresowe szkolenia wzmacnia kompetencje pracowników w zakresie polityki rodowiskowej,
obranych celów i zada

rodowiskowych, a tak e motywuje i zach ca do rozumienia i akceptacji wysi ków w

kierunku doskonalenia dzia alno ci rodowiskowej.
5.6 Przegl d zarz dzania
5.6.1 Postanowienia ogólne
Przegl d zarz dzania, wykonywany przez Najwy sze Kierownictwo, jest jedn z metod monitoruj cych sposoby
realizacji przez pracowników Szpitala, wymaga systemu zarz dzania jako ci i rodowiskowego.
Proces ten ma na celu weryfikacj adekwatno ci i skuteczno ci wdro onego systemu.
Przegl dy funkcjonuj cego ZSZJiZ odbywaj si w formie posiedze organizowanych minimum raz w roku.
Szczegó owe wytyczne, dotycz ce przygotowywania i przeprowadzania przegl dów, uj te s w procedurze
PJ-5-01-„Przegl d zarz dzania”.
5.6.2 Dane wej ciowe do przegl du
Przegl d zarz dzania odbywa si na podstawie danych wej ciowych, którymi s informacje dotycz ce:
funkcjonowania ZSZJiZ ,
rezultatów auditów wewn trznych ,
analizy opinii pracowników dotycz cych zagadnie jako ciowych i rodowiskowych,
realizacji ustale i wniosków z poprzedniego Przegl du Zarz dzania
skuteczno ci metod komunikacji wewn trznej i zewn trznej,
dokumentowania i aktualizacji aspektów rodowiskowych
skuteczno ci procesów w zakresie spe nienia wymaga Pacjenta/Klienta
skuteczno ci procesów w zakresie jako ci us ugi w oparciu o procedur
dzia

koryguj cych i zapobiegawczych,

stopnia realizacji celów jako ciowych oraz ochrony rodowiska
realizacji Polityki jako ci oraz ochrony rodowiska,
gotowo ci i reagowania na awarie oraz zaistnia ych awarii rodowiskowych zgodnie z procedur
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oceny zgodno ci z maj cymi zastosowanie wymaganiami prawnymi zgodnie z procedur
oceny zasobów,
oceny wspó dzia ania poszczególnych komórek organizacyjnych.
Sprawozdania/relacje mog by przedstawione pisemnie w postaci Raportów lub ustnie w trakcie przegl du
zarz dzania.
5.6.3 Dane wyj ciowe z przegl du
Podsumowaniem przegl du jest protokó z przegl du zawieraj cy:
ogóln ocen dzia ania ZSZJiZ

pod wzgl dem jego zgodno ci z wymaganiami norm, jego efektywno ci

i skuteczno ci,
ocen i zadania w zakresie doskonalenia systemu,
ocen i zadania w zakresie doskonalenia procesów i zasobów,
ocen i ewentualne zmiany Polityki Jako ci i Ochrony rodowiska, celów i zada ,
wnioski i ustalenia, terminy ich realizacji przez przypisane odpowiedzialno ci.
Dane wyj ciowe z przegl du s podstaw dzia

, zwi zanych z doskonaleniem systemu, jego poszczególnych

procesów i us ug, odpowiednio do wymaga Pacjenta/Klienta, Zarz dze Dyrektora, aktów prawnych i innych
aktów normatywnych.
Wyniki przegl du systemu, znajduj swoje odzwierciedlenie w zapisach dokonywanych w dokumentach systemu, podczas ich aktualizacji.
Niezale nie od tego, PZJ informuje wszystkich zainteresowanych o konieczno ci przeprowadzenia dzia

,

zwi zanych z wdro eniem ustale i zalece z przegl du w odniesieniu do ZSZJiZ , okre la sposób i termin
realizacji tych dzia

oraz nadzoruje ich wykonanie.

Dzia ania te PZJ przeprowadza w oparciu o procedur PJ-8-04-„Dzia ania koryguj ce i zapobiegawcze”.

6. ZARZ DZANIE ZASOBAMI
6.1 Zapewnienie zasobów
Dyrektor dba o zapewnienie stanu oraz utrzymanie sprawno ci zasobów personalnych, i technicznej infrastruktury oraz i wyposa enia dla prawid owego funkcjonowania Szpitala i doskonalenia Zintegrowanego Systemu
Zarz dzania Jako ci i Zarz dzania rodowiskowego.
W celu realizacji zobowi za jako ciowych i rodowiskowych, okre lonych w Polityce ZSZJiZ jak i w celach
poszczególnych procesów zachodz cych w Szpitalu, Dyrektor okre li potrzebne zasoby i rodki niezb dne do
utrzymania i doskonalenia ZSZJiZ .
Dyrektor zapewnia rodki finansowe, infrastruktur , technologi i odpowiednio wyszkolony personel do zarz dzania, prowadzenia prac oraz weryfikacji ZSZJiZ .
Dyrektor zabezpiecza rodki poprzez rozs dne, racjonalne i planowane zarz dzanie powierzonymi zasobami,
dla zapewnienia zadowolenia Pacjenta/Klienta i stron trzecich, przez spe nienie ich wszystkich wymaga .
6.1.1 Ustalanie potrzeb w zakresie zasobów
6.1.1.1 Zasoby personalne
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Zasoby personalne Szpitala dostosowywane s do wymaga Pacjenta/Klienta poprzez, rekrutacj , standard
akredytacyjny oraz przez szkolenie pracowników dostosowuj ce ich kwalifikacje do wymaga .
Wszyscy pracownicy Szpitala, posiadaj kompetencje odpowiednie do okre lonych wymaga .
Rekrutacj , ocen i analizy zatrudnienia prowadzi Dzia Kadr (NK) .
Zapotrzebowanie na zasoby personalne wynikaj z:
zamierze rozwojowych ustalonych przez Dyrektora,
potrzeb wynikaj cych z wymaga Zintegrowanego Systemu Zarz dzania Jako ci i Zarz dzania rodowiskowego,
dostosowania zatrudnienia do wymaga procesów realizacyjnych w zakresie terminowo ci realizacji
i spe nienia wymaga jako ciowych us ug,
wymaga wynikaj cych z przepisów prawno - administracyjnych.
realizacji Standardów akredytacyjnych
6.1.1.2 Infrastruktura techniczna
Zapotrzebowanie na inwestycje wynika z:
zamierze rozwojowych ustalonych przez Dyrektora oraz Starostwo Powiatowe,
polityki i celów jako ci oraz ochrony rodowiska,
potrzeb wynikaj cych z modernizacji,
oceny stanu posiadanej infrastruktury i jej dostosowania do wymaga

wiadczonych us ug,

wymaga wynikaj cych z przepisów prawno-administracyjnych,
realizacji standardów akredytacyjnych
6.1.1.3 Pozosta e wyposa enie techniczne
Zapotrzebowanie na pozosta e wyposa enie wynika z:
wymaga procesów realizacyjnych,
wymaga procesów kontrolnych,
przepisów dotycz cych ochrony rodowiska pracy, ochrony p.po ,warunków, BHP,
przepisów prawa administracyjnego,
wymaga Zintegrowanego Systemu Zarz dzania Jako ci i rodowiskowego,
realizacji standardów akredytacyjnych.
6.1.1.4 Utrzymanie sprawno ci wyposa enia
Sprawno

techniczna wyposa enia podlega nadzorowaniu w oparciu o wiedz personelu, plany przegl dów i

remontów , procedury standardów akredytacyjnych oraz codzienn konserwacj wykonywan przez obs ug .
6.1.1.5 Nadzorowanie zarz dzania zasobami
Zarz dzanie zasobami, ich dostosowanie do wymaga ZSZJiZ , wymaga Pacjenta/Klienta i procesów podlega sprawdzeniu w ramach auditów wewn trznych i przegl dowi dokonywanemu przez Dyrektora.
Stwierdzone niezgodno ci oraz wnioski z przegl du stanowi podstaw do dzia

koryguj cych i zapobiegaw-

czych.
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6.2 Zasoby ludzkie
Proces zarz dzania zasobami ludzkimi ma na celu zapewnienie, e kompetencje pracowników zaanga owanych w dzia ania maj ce zwi zek z jako ci us ug oraz ochron

rodowiska, s zdefiniowane i okre lone.

Pracownicy s systematycznie szkoleni i wiadomi wa no ci swoich dzia

w zakresie realizacji celów jako-

ciowych i rodowiskowych oraz wymaga prawnych.
Za okre lenie wymaga , dotycz cych kwalifikacji i kompetencji pracowników danej komórki organizacyjnej odpowiadaj Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych.
6.2.1 Postanowienia ogólne
Wszyscy pracownicy Szpitala zatrudnieni s zgodnie z wymogami kwalifikacyjnymi obowi zuj cymi na danym
stanowisku pracy oraz posiadaj kompetencje stosownie do wykszta cenia, umiej tno ci i posiadanego dowiadczenia zawodowego. Zapisy odno nie powy szego przechowywane s w Dziale Kadr.
6.2.2 Kompetencje, wiadomo

i szkolenie

Przy planowaniu potrzeb, dotycz cych podwy szania kompetencji personelu (m.in. poprzez szkolenia)
uwzgl dniane s :
zamierzenia rozwoju ustalone przez Dyrektora,
polityka i cele jako ciowe oraz ochrony rodowiska,
potrzeby wynikaj ce z wymaga Systemu Zarz dzania Jako ci ,
dostosowania zatrudnienia do wymaga procesów realizacyjnych w zakresie terminowo ci realizacji
i spe nienia wymaga jako ciowych us ug,
wymagania wynikaj ce z przepisów prawno – administracyjnych (dotyczy to szkole , wynikaj cych
z przepisów pa stwowych (BHP, ppo .), szkole zawodowych, szkole z zakresu ZSZJiZ , szkole pracowników nowozatrudnionych oraz szkole stanowiskowych,
wymagania dotycz ce realizacji standardów akredytacyjnych.
Inicjatorami szkole s :
Dyrektor Szpitala w stosunku do podleg ych Kierowników oraz wszystkich pracowników,
Kierownicy komórek organizacyjnych w stosunku do podleg ych pracowników,
Pe nomocnik ds. Jako ci w zakresie szkole wa nych dla utrzymania i doskonalenia ZSZJiZ ,
Organizacj szkole zatwierdzonych przez Dyrektora zajmuje si Dzia Kadr, który jednocze nie gromadzi dokumentacj z przeprowadzonych szkole .
Szczegó owe zasady post powania w tym zakresie okre la procedura PJ-8-05-„Szkolenie, wiadomo , kompetencje” oraz standardzie akredytacyjnym.
Dzia Kadr w porozumienia z Kierownikami komórek organizacyjnych, okre la wymagania, dotycz ce kwalifikacji pracowników i potrzeb szkolenia. Dyrektor zapewnia rodki niezb dne do realizacji zaplanowanych szkole .
Dokumentem okre laj cym terminy i tematyk szkole jest roczny Plan szkole , opracowany przez Dzia Kadr
na podstawie danych dostarczonych przez Kierowników komórek organizacyjnych.
Szkolenia zewn trzne realizowane s najcz

ciej jako szkolenia, wynikaj ce z przepisów pa stwowych oraz

szkolenia zawodowe doskonal ce.
2016-02-11
12:00:14

Aktualne w momencie edycji.

Niniejszy dokument jest w asno ci SPZOZj Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu.
Jego kopiowanie lub rozpowszechnianie bez zgody pe nomocnika lub dyrektora jest zabronione.

KSI GA JAKO CI

KJ ZSZJiZ

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI
I ZARZ DZANIA RODOWISKOWEGO
O b o w i z u j e : W S Z Y S T K I E K O S Z P I T AL A

DAT A 01.11.2013

Strona 22/40
W YD A N I E 3

Przeprowadzane s one przez specjalistyczne jednostki szkoleniowe, wybierane w oparciu o list kwalifikowanych dostawców.
Prze

eni oceniaj skuteczno

szkole na podstawie praktycznego wykorzystania przez pracowników zdoby-

tych wiadomo ci.
Do sposobów badania efektywno ci szkole nale

mi dzy innymi:

pisemna ocena wyników pracy przeszkolonych pracowników, przygotowywana przez Kierownika danej komórki organizacyjnej,
pisemna ocena zadowolenia ze szkolenia emitowana przez Dzia Kadr w ród uczestników, po jego zako czeniu jednak nie pó niej ni 14 dni od daty uko czenia szkolenia,
audity wewn trzne.
Form oceny skuteczno ci szkolenia jest równie egzamin i uzyskane przez pracownika wiadectwo.
Uczestnicy szkole , dostarczaj w takim przypadku kopie wiadectw uko czenia szkolenia do Dzia u Kadr, który archiwizuje je w aktach personalnych pracownika.
W przypadku stwierdzenia nieefektywnej pracy przeszkolonego pracownika, prze

ony analizuje przyczyny, a

nast pnie wnioskuje o ponowne przeszkolenie lub o przesuni cie pracownika na inne stanowisko.
wiadomo
Dla ci

ego podnoszenia wiadomo ci znaczenia dzia

oraz dla osi gni cia celów w zakresie jako ci,

Dyrektor Szpitala organizuje spotkania z Kierownikami komórek organizacyjnych, podczas których:
przekazuje informacje o wykonywanych i planowanych zadaniach, o poziomie jako ci us ug i planach rozwojowych,
omawia bie

sytuacj szpitala,

wys uchuje i omawia wnioski i uwagi Kierowników komórek organizacyjnych.
Upowszechnianie wiadomo ci znaczenia i wp ywu wykonywanej pracy na poszczególnych stanowiskach, dla
osi gni cia celów jako ciowych i rodowiskowych jest te realizowane na bie

co w codziennej pracy i spotka-

niach z pracownikami Szpitala.
6.2.2.1 Kompetencje, szkolenia i wiadomo

w zakresie zarz dzania rodowiskowego

Wszyscy pracownicy maj cy znacz cy wp yw na rodowisko s szkoleni zarówno w ramach instrukta u wst pnego przy przyj ciu do pracy, szkole stanowiskowych jak i w ramach szkole doskonal cych, uj tych w Planie
szkole na dany rok uzupe nianym systematycznie o nowe potrzeby w tym zakresie.
Obowi zek przeprowadzenia szkole instrukta owych i zg aszania potrzeb w zakresie organizowanych szkole
doskonal cych, spoczywa na Kierownikach komórek organizacyjnych.
Celem tych szkole jest u wiadomienie pracownikom:
znaczenia dzia ania zgodnego z wymaganiami systemu zarz dzania rodowiskowego,
znacz cych, aktualnych lub potencjalnych wp ywów dzia ania pracowników na rodowisko jak i korzy ci dla
rodowiska wynikaj cych z poprawy ich dzia ania,
odpowiedzialno ci w osi ganiu zgodno ci dzia ania z Polityk ZSZJiZ , procedurami i wymaganiami systemu, jak i z wymaganiami dotycz cymi gotowo ci na wypadek awarii i reagowania na awarie,
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potencjalnych konsekwencji nieprzestrzegania ustalonych procedur.
Celem zasadniczym jest wytworzenie w pracownikach, realizuj cych zadania maj ce znacz cy wp yw na rodowisko, pe nej wiadomo ci rodowiskowej a przez to utworzenie kadry kompetentnych i do wiadczonych pracowników wra liwych na problemy ochrony rodowiska.
6.3. Infrastruktura wspomagaj ca
Szpital dysponuje nast puj

infrastruktur techniczn :

pomieszczeniami biurowymi i sprz tem komputerowym,
budynkami,
oprzyrz dowaniem i sprz tem technicznym,
rodkami transportu
wyposa eniem technicznym.
Wyposa anie Szpitala w rodki transportu, niezb dny sprz t i urz dzenia techniczne nadzoruje KKO NTE.
Za poprawno

stanu rodków transportu, maszyn, urz dze oraz ich sprawno

podczas ich eksploatacji od-

powiadaj pracownicy danych Komórek Organizacyjnych.
6.3.1 Plany awaryjne
Na wypadek zdarze , takich jak przerwy w dop ywie mediów (w tym mediów energetycznych), niedobór si y
roboczej, awarie wa nych urz dze nale

cych do wyposa enia, niedobór materia ów niezb dnych do realizacji

us ug, awarie sieci komputerowej, ewakuacji, po aru itp. odpowiedzialny KKO opracowuje z uwzgl dnieniem
aktualnych wymaga prawnych i standardów akredytacyjnych, a Dyrektor zatwierdza stosown dokumentacj
dzia

na wypadek awarii.

W procedurze P -9-04-„Gotowo

na wypadek awarii i reagowanie na awarie” oraz w odpowiednich instruk-

cjach wewn trznych , tworzonych przez odpowiedniego KKO z udzia em Pe nomocnika ds. ZJ a zatwierdzanych przez Dyrektora, zawarte s zasady post powania na wypadek wyst pienia zagro

dla rodowiska.

6.4. rodowisko pracy
Czynniki ludzkie i materialne dotycz ce rodowiska pracy s identyfikowane i nadzorowane.
Prowadzone s dzia ania kszta tuj ce rodowisko pracy, w sk ad których wchodz :
zapewnienie odpowiedniego miejsca na rozmieszczenie wyposa enia i sprz tu medycznego,
zapewnienie indywidualnych rodków ochrony osobistej oraz odzie y roboczej,
planowanie, realizowanie i kontrolowanie procesów sprz tania i mycia sal chorych, gabinetów lekarskich,
izby przyj

, pomieszcze poradni przyszpitalnych, pomieszcze laboratorium oraz pomieszcze biurowych,

socjalnych i sanitarnych,
bezpieczne i higieniczne warunki na stanowiskach pracy,
przestrzeganie przepisów prawa pracy.
Ponadto Szpital zapewnia nadzorowanie warunków pracy w zakresie BHP i PPO przez zatrudnionych Specjalist ds. BHP, Inspektora ds. P/PO i Specjalist ds. Obrony Cywilnej.
Wymienieni pracownicy monitoruj i analizuj procesy zwi zane ze rodowiskiem pracy, w sk ad których wchodz :
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szkolenia i wiczenia praktyczne z zakresu BHP,
szkolenia i wiczenia praktyczne z zakresu PPO ,
szkolenia i wiczenia praktyczne z zakresu obrony cywilnej (w cznie z ewakuacj pacjentów Szpitala),
doradztwo i kontrola w zakresie BHP, PPO i OC,
analizowanie okoliczno ci wypadków przy pracy,
ocena ryzyka zawodowego.
Ocena ryzyka zawodowego przeprowadzana jest (je eli jest to zasadne) dla okre lonych stanowisk, na których
wykonywane s w tych samych warunkach te same zadania i na których wyst puj te same zagro enia. G ównym celem analizy ryzyka zawodowego jest zapewnienie poprawy warunków pracy oraz ochrony ycia i zdrowia
pracowników.
ród em informacji dla przeprowadzenia analizy oceny ryzyka zawodowego jest dokumentacja technicznoeksploatacyjna sprz tu i wyposa enia technicznego oraz medycznego, obserwacja rodowiska pracy, wywiady
z pracownikami, przepisy prawne.
Dodatkowo kontrol przeprowadzaj takie jednostki jak np:
Pa stwowa Inspekcja Pracy,
Pa stwowa Inspekcja Sanitarna,
ska Izba Lekarska,
Urz d Dozoru Technicznego,
Starostwo Powiatowe,
Pa stwowa Stra Po arna.
6.4.1 Zagadnienia rodowiskowe
Zgodnie z przyj

Polityk Jako ci i rodowiskow , obowi zkiem Szpitala jest realizacja us ug, w sposób za-

pewniaj cy zgodno

z przepisami ochrony rodowiska.

Wdro ony w Szpitalu ZSZJiZ , zapewnia prowadzenie dzia

zwi zanych ze znacz cymi aspektami rodowi-

skowymi, zidentyfikowanymi zgodnie z procedur P -9-01-„Aspekty rodowiskowe” dla wszystkich tych obszarów dzia alno ci Szpitala, które maj wp yw na rodowisko naturalne.

7. REALIZACJA WYROBU
7.1 Planowanie realizacji us ug medycznych
Szpital planuje i doskonali procesy niezb dne do realizacji wiadczonych us ug medycznych w zakresie leczenia stacjonarnego , ambulatoryjnego oraz sprzeda y us ug medycznych.
Przy planowaniu realizacji wiadczonych us ug uwzgl dnia si :
ocen mo liwo ci realizacji,
cele dotycz ce jako ci i procesów P 9-01” Aspekty rodowiskowe”
wymagania dotycz ce wiadczonych us ug - okre lone w umowach/kontraktach oraz wynikaj ce z wymaga
prawno-administracyjnych,
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niezb dne zasoby, specyficzne dla wiadczonych przez Szpital us ug,
wymagane dzia ania weryfikacyjne, monitorowanie kontrolne i badawcze, specyficzne dla us ug oraz kryteria
odbioru us ug - okre lone w umowie z klientem/pacjentem,
rodzaje zapisów niezb dnych do uzyskania dowodów, i realizacja procesów i us ug b

cych ich

wynikiem spe niaj wymagania.
7.1.1 Kryteria akceptacji
Kryteria akceptacji us ugi okre lone s w dokumentacji medycznej pacjenta.
O ile klient (pacjent) tego wymaga, kryteria te s przez niego zatwierdzane.
7.1.2 Nadzorowanie zmian
Wszelkie zmiany wymagane w us udze wymagaj oszacowania i weryfikacji ich skutków, tak aby zapewni
spe nienie wymaga klienta (pacjenta). W przypadkach koniecznych (wp yw na w asno ci us ugi) skutki zmian
poddane przegl dowi wspólnie z klientem (pacjentem).
7.2 Procesy zwi zane z klientem/pacjentem
Uwzgl dniaj c wa no

wynikaj

z potrzeb Klienta i stron zainteresowanych, wymaga systemu i Szpitala

jako organizacji, sklasyfikowano procesy stosuj c nast puj cy podzia :
proces g ówny (cz

ciowo zlecany na zewn trz) – który decyduje o niezb dnym minimum nak adów, jakie

Szpital musi ponie , aby dostarczy Pacjentowi/Klientowi us ug spe niaj

uzgodnione wymagania jako-

ciowe. Danymi wej ciowymi do procesu g ównego s wymagania i oczekiwania Pacjenta/Klienta, a danymi
wyj ciowymi - jego zadowolenie z wyrobu, spe niaj cego jego wymagania i oczekiwania,
dzia ania pomocnicze – dostarczaj zasoby i rodki dla procesów g ównych,
dzia ania wspomagaj ce (cz

ciowo zlecane na zewn trz) – realizowane w Szpitalu lub poza nim w celu

utrzymania zdolno ci sprawnego jego funkcjonowania. Towarzysz one procesom g ównym i pomocniczym,
dostarczaj c danych i informacji, oraz reguluj przebiegi techniczno – organizacyjne,
procesy i dzia ania zlecone na zewn trz - realizowane przez podmioty zewn trzne dotycz bada specjalistycznych diagnostycznych, bada specjalistycznych laboratoryjnych, dy urów lekarskich, ochrony, sprz tania,
prania, katernigu, usuwanie awarii, kontroli technicznych infrastruktury.
Przyj ty SZJiZ oparty jest o model procesowego podej cia, uwzgl dniaj cy podporz dkowanie na jego wejciu wymaga Pacjenta/Klienta, a na wyj ciu uzyskaniu jego zadowolenia.
W Szpitalu okre lono dwa procesy g ówne:
Proces leczenia stacjonarnego
Proces leczenia ambulatoryjnego
Przebieg procesów g ównych odbywa si zgodnie procedurami:
PJ -7-01 – Sterowanie procesem leczenia stacjonarnego
PJ-7-02 – Sterowanie procesem leczenia ambulatoryjnego
Monitorowanie procesów g ównych wspomagane jest analizami prowadzonymi w oparciu o standardy akredytacyjne obowi zuj ce w Szpitalu.
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7.2.1 Okre lenie wymaga dotycz cych us ug medycznych
W imieniu pacjenta zakupu wiadcze zdrowotnych, w oparciu o obowi zuj ce prawo dokonuje Narodowy
Fundusz Zdrowia, która to instytucja okre la wymagania w procesie przygotowania ofert, formu uj c je i og aszaj c publicznie.
W czasie rokowa poprzedzaj cych zawarcie umowy na wiadczenia zdrowotne, szczegó owe wymagania ulegaj sprecyzowaniu.
Uzgodnie z pacjentem i sprecyzowania jego wymaga dokonuje lekarz.
Wymagania wynikaj ce z przepisów obowi zuj cych w s

bie zdrowia w zakresie us ug medycznych i prawno-

administracyjnych (w tym w zakresie ochrony danych osobowych pacjentów), stanowi dodatkowe wymagania,
których spe nienie przez Szpital jest zapewnione.
7.2.2 Przegl d wymaga dotycz cych us ug medycznych
Instytucja wymieniona w rozdziale 7.2.1. zawiera umow ze wiadczeniodawcami po przeprowadzeniu konkursu ofert.
Konkurs ten poprzedzony jest og oszeniem szczegó owych materia ów informacyjnych o przedmiocie post powania w sprawie zawierania umów o udzielanie wiadcze zdrowotnych osobom ubezpieczonym.
Negocjacje ko czy podpisanie umowy na wiadczenie.
W trakcie realizacji umowy instytucja ta kontroluje spe nianie przez Szpital ustalonych warunków realizacji
umowy.
Zakres us ug medycznych Szpitala oparty jest równie na umowach zawieranych z publicznymi i niepublicznymi
zak adami opieki zdrowotnej, którym Szpital wiadczy us ugi oraz korzysta z us ug medycznych oferowanych
przez te zak ady.
7.2.2.1 Aspekty rodowiskowe
Proces identyfikacji aspektów rodowiskowych odbywa si w oparciu o procedur

rodowiskow P -9-01-

„Aspekty rodowiskowe”.
Zidentyfikowane aspekty rodowiskowe stanowi podstaw dla okre lenia obecnego oddzia ywania Szpitala na
rodowisko i zarazem wielko

bazow dla funkcjonuj cego ZSZJiZ , poczynaj c od okre lenia polityki rodo-

wiskowej, ustanowienia celów i zada

rodowiskowych po stworzenie skutecznie dzia aj cego ZSZJiZ .

Do oceny znacz cych aspektów rodowiskowych przyj to okre lon w procedurze P -9-01-„Aspekty rodowiskowe”, metod szacowania warto ci punktowej ka dego aspektu w oparciu o warto ci punktowe kryteriów ich
oceny, daj

w efekcie dla ka dego aspektu warto

W procedurze przyj to liczbow warto

liczbow .

graniczn , powy ej której aspekty s uznawane jako znacz ce.

Identyfikacja aspektów rodowiskowych obrazuje, jak dzia alno

Szpitala wp ywa na rodowisko naturalne i

pozwala tym samym na prawid owe umiejscowienie obszarów funkcyjnych w wymaganiach
wdro onego ZSZJiZ .
Identyfikacja aspektów rodowiskowych w Szpitalu prowadzona jest systematycznie
z uwzgl dnieniem bie

cych problemów rodowiskowych Szpitala, jak i wymaga prawnych w tym zakresie.

Stosowane kryteria oraz przyj ta skala oceny jest sprawdzana na Przegl dach Zarz dzania.
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7.2.2.2 Wymagania prawne i inne
Proces przestrzegania wymaga prawnych dotycz cych ochrony rodowiska odbywa si w oparciu o procedur
-9-02-„Wymagania prawne i inne”.
W ZSZJiZ , celem procedury jest stworzenie bazy danych, tj. przepisów prawnych w zakresie ochrony rodowiska, do przestrzegania przez Szpital, w ramach obowi zuj cego systemu prawnego w zakresie ochrony rodowiska.
Przywo ana procedura zapewnia posiadanie aktualnego rejestru wymaga prawnych dotycz cych ochrony rodowiska odnosz cych si do dzia

Szpitala w tym zakresie.

W ten sposób zapewniona jest identyfikacja i dost p do wymaga prawnych i innych, które dotycz Szpitala i
które maj zastosowanie do aspektów rodowiskowych jego dzia alno ci us ugowej.
Ustalenia procedury zapewniaj , e zidentyfikowane wymagania prawne i inne maj ce zastosowanie w Szpitalu
przestrzegane.
Szpital zapewnia równie okresow ocen zgodno ci z maj cymi zastosowanie w Szpitalu wymaganiami
prawnymi i innymi, zgodnie z postanowieniami procedury P -9-07-„Ocena zgodno ci”.
7.2.3. Komunikacja z Pacjentem / Klientem
Komunikacja/kontakty z Pacjentem/Klientem, innymi szpitalami, laboratoriami, dostawcami i innymi jednostkami
odbywa si poprzez:
bezpo rednie rozmowy,
rozmowy telefoniczne,
informacje o us ugach medycznych dostarczanych przez Szpital, przekazywane w ró nej formie,
informacje zamieszczone na stronie internetowej www.szpital-raciborz.org.
W przypadku pojawienia si skargi stwierdzonej i zg oszonej przez Pacjenta/Klienta, pracownik Sekretariatu
Dyrektora Szpitala przekazuje informacj Kierownikowi komórki organizacyjnej, której tematyka skargi dotyczy,
w celu dokonania analizy i podj cia decyzji o dalszym toku post powania.
Na wniosek Kierownika komórki organizacyjnej dokonuj cej analizy, Dyrektor Szpitala dokonuje oceny i decyduje o uznaniu skargi, jako uzasadnionej lub uznaje j , jako nieuzasadnion .
W przypadku skarg wniesionych na drog s dow , dalszy przebieg ca

ci post powania prowadzony jest

przez Radc Prawnego .
W ka dym przypadku Pacjent/Klient lub jego rodzina, informowany jest pisemnie o podj tych dzia aniach.
W przypadku niezgodno ci us ugi i uznania skargi, sposób post powania opisuje procedura PJ-8-03 –
„Nadzorowanie niezgodno ci”.
Zapisy okre lone wy ej stanowi zapisy jako ci i podlegaj nadzorowaniu zgodnie z procedur
PJ-4-02-„Nadzór nad zapisami”.
7.2.3.1 Komunikacja zewn trzna dotycz ca zagadnie

rodowiskowych

Komunikacja zewn trzna, dotycz ca ochrony rodowiska, obejmuje zarówno informowanie Pacjentów/Klientów
jak i dostawców o zagadnieniach ochrony rodowiska zwi zanych z wdro onym ZSZJiZ

jak i przyjmowania

uwag Pacjentów/Klientów i stron trzecich pod adresem dzia alno ci Szpitala w tym zakresie.
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Zadania dotycz ce public relations w zakresie aspektów rodowiskowych realizuje PZJ.
Odpowiada on za dwustronny kontakt z Pacjentem/Klientem tak dla przekazania informacji o dzia alno ci rodowiskowej Szpitala jak i uzyskania opinii Pacjenta/Klienta o dzia aniu Szpitala w tym zakresie.
Równie odpowiednia informacja podawana jest na stronach internetowych Szpitala.
Zadania informowania dostawców o dzia aniach i wymaganiach Szpitala w tym zakresie realizuj KKO w zakresie ramach swoich kompetencji.
Za komunikacj zewn trzn w zakresie utrzymywania kontaktów z urz dami i jednostkami organizacyjnymi
zajmuj cymi si zagadnieniami rodowiskowymi, dotycz

dzia ania w zakresie ochrony rodowiska, zapobie-

gania zagro eniom, informowania o aspektach i awariach rodowiskowych oraz przyjmowania i rozpatrywania
skarg w stosunku do dzia

Szpitala odpowiada Koordynator ds. rodowiska.

Prowadzi on równie i nadzoruje ca

dokumentów i dzia

Sposób komunikacji w przypadku powa nych zagro

w tym zakresie.

reguluje procedura P -9-04-„Gotowo

na wypadek

awarii i reagowania na awarie”.
W trakcie corocznych Przegl dów Najwy szego Kierownictwa podejmowane s decyzje w zakresie wyboru
odpowiedniej formy i tre ci komunikowania zewn trznego.
7.3 Projektowanie i rozwój
Obszar normy dotycz cy projektowania zosta wy czny z ZSZJiZ . Us ugi w zakresie leczenia, odbywaj si
w oparciu o umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, publicznymi i niepublicznymi zak adami opieki zdrowotnej, z uwzgl dnieniem przepisów obowi zuj cego prawa, aktualnej wiedzy medycznej oraz zasad etyki zawodów medycznych, etyki pracy i zarz dzania.
7.4 Zakupy
7.4.1 Proces zakupu
Zakupy materia ów i us ug maj cych istotny wp yw, na jako

wiadczonych us ug, dokonywane s w ramach

przetargów publicznych organizowanych zgodnie z Ustaw Prawo Zamówie Publicznych poprzez Dzia Zamówie Publicznych.
Zakupy dora ne/awaryjne („z poza ustawy” – art. 4 pkt 8, realizowane poza przetargami) oraz inne nie podlegace ustawie, realizowane s na podstawie obowi zuj cych instrukcji wewn trznych, przez zainteresowane KO
Szpitala.
7.4.1.1 Zgodno
Zgodno

z przepisami

nabywanych wyrobów i materia ów u ywanych do realizacji procesu wiadczenia us ug, sprawdzana

jest pod k tem spe niania aktualnych przepisów poprzez Dzia Zamówie Publicznych lub odpowiedzialn KO
Szpitala.
Dzia ania te sprawiaj , e wszystkie kupowane wyroby, materia y spe niaj aktualne wymagania zawarte w
przepisach i normach prawnych, obowi zuj cych w kraju producenta i kraju kupuj cego.
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12:00:14

Aktualne w momencie edycji.

Niniejszy dokument jest w asno ci SPZOZj Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu.
Jego kopiowanie lub rozpowszechnianie bez zgody pe nomocnika lub dyrektora jest zabronione.
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7.4.2

Informacje dotycz ce zakupów

7.4.3

Wymagania dotycz ce kupowanych wyrobów i us ug opracowywane s przez pracownika sporz dza-

cego zamówienie na podstawie wymaga Szpitala (je li s wyspecyfikowane), dokumentacji technicznej lub
postanowie obowi zuj cych przepisów administracyjno-prawnych.
Stanowi one podstaw opracowania szczególnych warunków zamówienia na dostaw lub zlecenia us ug.
Wymagania okre laj parametry techniczne wyrobu lub zakres rzeczowy us ug, kryteria jako ciowe, wymagania
dotycz ce wyposa enia technicznego lub ZSZJiZ , terminy dostawy i ceny.
Wymagania dotycz ce wyrobów i us ug s wyspecyfikowane przez Szpital w zamówieniu.
7.4.2.1 Wymagania rodowiskowe
Kierownicy komórek organizacyjnych lub pracownicy tych komórek, dokonuj c okre lenia potrzeb materia owych, opieraj si na wymaganiach okre lonych w umowach, zamówieniach i wszelkich dokumentach technologicznych, rodowiskowych, w tym wymaganiach prawnych (deklaracje zgodno

wyrobów z przepisami praw-

nymi w kraju producenta i kupuj cego), dotycz cych ochrony rodowiska, charakterystyk bezpiecze stwa,
oznaczania itp.
Czynno ci ofertowe, prowadzone s przez Kierownika Dzia u Zamówie Publicznych lub odpowiednich KKO
Szpitala tylko w ród tych dostawców, którzy spe niaj powy sze wymagania.
oni na bie

co informowani przez Kierownika Dzia u Zamówie Publicznych lub KKO Szpitala o wszelkich

wymaganiach rodowiskowych, jakim musz sprosta ich wyroby/materia y i us ugi.
Ka da dostawa weryfikowana jest w oparciu o kryteria zawarte w warunkach dostaw.
7.4.3 Weryfikacja zakupionego wyrobu
Po otrzymaniu towaru lub sprz tu od dostawcy nast puje weryfikacja przez pracownika danej KO lub inn osoprzyjmuj ca dostaw - ilo ci i jego parametrów /porównanie z faktur /.
Ponadto bada si dat wa no ci produktów sterylnych oraz zgodno
turze, b

numerów serii partii wskazanych na fak-

dowodzie WZ z wydrukiem na sprz cie.

Faktura jest badana przez wystawiaj cego zamówienie pod wzgl dem zgodno ci z ofert i zamówieniem (asortyment, ilo , cena, producent, warunki p atno ci).
Po stwierdzeniu zgodno ci dostawy z ofert i faktur towar jest przyjmowany na stan magazynu odpowiedniej
KO.
W przypadku stwierdzenia nieprawid owo ci, podejmowane s przez odpowiedzialna za dostaw KO dzia ania
okre lone w umowie z dostawc .
7.5 Realizacja us ug medycznych
7.5.1 nadzór nad realizacj us ug medycznych
Dla prawid owego sterowania procesem us ug medycznych, Szpital zapewnia:
niezb dny zakres informacji okre laj cy charakterystyk
dost pno

wiadczonych us ug,

niezb dnych norm, przepisów, procedur oraz instrukcji,

odpowiedni infrastruktur techniczn ,
w

ciwe wyposa enie medyczne i diagnostyczne,
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Aktualne w momencie edycji.

Niniejszy dokument jest w asno ci SPZOZj Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu.
Jego kopiowanie lub rozpowszechnianie bez zgody pe nomocnika lub dyrektora jest zabronione.
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planowanie procesów wiadczonych us ug,
wdro enie diagnostyki i kontroli jako ci pracy,
odpowiedni personel medyczny i pomocniczy.
Proces leczenia stacjonarnego w Szpitalu obejmuje wymienione poni ej etapy:
rejestrowanie pacjentów na podstawie skierowa planowych lub w trybie „nag ym”,
realizacj leczenia w oddzia ach szpitalnych wraz z niezb dn diagnostyk ,
zako czenie leczenia z wydaniem niezb dnej dokumentacji „wypisowej”,
w przypadkach koniecznych, skierowanie pacjenta do poradni specjalistycznych w celu kontroli skuteczno ci
leczenia,
dokonywanie bie

cej sprawozdawczo ci statystycznej zgodnie z wymogami aktualnych przepisów i umów z

atnikiem.
Proces leczenia stacjonarnego reguluj zarz dzenia wewn trzne Dyrektora Szpitala, obowi zuj ce standardy
akredytacyjne, obowi zuj ce przepisy prawne, regulaminy, instrukcje oraz zasady post powania, a tak e aktualna wiedza medyczna i zale

równie od stanu zdrowia pacjenta.

Proces leczenia ambulatoryjnego w Szpitalu obejmuje:
rejestracj skierowa i ustalenie terminów porady,
realizacj leczenia w poradniach szpitala i niezb dn diagnostyk ,
dokonywanie bie

cej sprawozdawczo ci statystycznej zgodnie z wymogami aktualnych przepisów i umów z

atnikiem.
Powy sze etapy reguluj zarz dzenia wewn trzne Dyrektora Szpitala, obowi zuj ce standardy akredytacyjne,
obowi zuj ce przepisy prawne, regulaminy, instrukcje oraz zasady post powania a tak e aktualna wiedza medyczna i zale

równie od aktualnego stanu zdrowia pacjenta.

7.5.1.1 Sterowanie operacyjne aspektami rodowiskowymi
Zgodnie z przyj
no

Polityk ZSZJiZ obowi zkiem Szpitala jest realizacja us ug w sposób zapewniaj cy zgod-

z przepisami ochrony rodowiska.

Wdro ony w Szpitalu ZSZJiZ , zapewnia prowadzenie dzia

zwi zanych ze znacz cymi aspektami rodowi-

skowymi, zidentyfikowanymi zgodnie z procedur P -9-01-„Aspekty rodowiskowe” dla wszystkich tych obszarów dzia alno ci Szpitala, które maj wp yw na rodowisko naturalne.
Wytycznymi do prowadzenia przez Szpital dzia alno ci w zakresie ponoszenia odpowiedzialno ci za rodowisko
naturalne s ustawy, Rozporz dzenia Rady Ministrów, wymagania stron zainteresowanych (posiadane decyzje,
pozwolenia, nakazy itp.), uj te w aktualnym wykazie nadzorowanych dokumentów normatywnych, prowadzonym przez Koordynatora ds. rodowiska (zgodnie z procedur P -9-02-„Wymagania prawne i inne”) oraz poszczególne procedury ZSZJi .
Sterowanie operacyjne zapewnia realizacj polityki rodowiskowej oraz wykonywanie przyj tych celów i zada
rodowiskowych.
Operacje i dzia ania zwi zane z ww. obszarami sterowania operacyjnego odbywaj si w oparciu o procedur
-9-03-„Sterowanie operacyjne”.
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Aktualne w momencie edycji.

Niniejszy dokument jest w asno ci SPZOZj Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu.
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W celu zapewnienia nadzoru nad wymaganiami dotycz cymi ochrony rodowiska i osi ganiu ich ci

ego do-

skonalenia, procedura ta okre la dzia ania planistyczne i realizacyjne zwi zane z monitoringiem stopnia zgodno ci stanu faktycznego z po

danym.

7.5.2. Walidacja procesów dostarczania us ug medycznych
Szpital przeprowadza walidacj procesu dostarczania us ug poprzez:
- okre lone kryteria dotycz ce przegl du i zatwierdzania procesów,
- zatwierdzenie wyposa enia i kwalifikowanie personelu,
- stosowanie okre lonych metod i procedur,
- wymaga dotycz cych zapisów,
- ponownej walidacji.
Dla procesów us ugowych okre lone zosta y kryteria ich prawid owego przebiegu.
Na ka dym etapie realizacji procesu istnieje mo liwo

weryfikacji z ustalonym trybem post powania lub ocze-

kiwaniem Pacjenta/Klienta oraz podj cia dzia ania o charakterze koryguj cym.
Wszystkie procesy zwi zane z dzia alno ci us ugow prowadzon przez Szpital, s zatwierdzane i okresowo
przegl dane.
Przegl dy okresowe, dotycz ce zdolno ci procesów us ugowych, s prowadzone na podstawie:
procedury PJ-5-01-„Przegl d zarz dzania”,
procedury PJ-8-01-„Monitorowanie i pomiary dot. zadowolenia pacjenta, procesu i wyrobu”,
procedury PJ-8-02-„Audity wewn trzne”.
Personel Szpitala, wyznaczony do wykonywania zada wp ywaj cych na jako

procesów wiadczonych us ug

medycznych, posiada odpowiednie kompetencje zawodowe, potwierdzone wykszta ceniem, odpowiednimi szkoleniami, kwalifikacjami zawodowymi i praktyk .
Wyniki przegl dów, auditów, kontroli – s na bie

co zapisywane, zgodnie z procedur PJ-4-2-Nadzorowania

zapisów dotycz cych jako ci”.
Wyniki analiz przebiegu procesu us ug medycznych, s przedmiotem analiz w trakcie przegl du wykonywanego
przez Dyrekcj , zgodnie z procedur PJ-5-01-„Przegl d zarz dzania”.
W przypadku stwierdzenia niezgodno ci podejmowane s dzia ania koryguj ce b

zapobiegawcze, zgodnie z

procedur PJ-8-04-„Dzia ania koryguj ce i zapobiegawcze”.
7.5.3. Identyfikacja i identyfikowalno
Szpital zapewnia identyfikacj swoich us ug w ci gu ca ego procesu ich wiadczenia z uwzgl dnieniem
oznaczenia nadanego statusu kontroli i bada .
Stosowany system oznaczania w trakcie wiadczenia us ug zapewnia ich pe

identyfikowalno .

Dokumentacja obrotu materia owego pozwala na ustalenie pochodzenia materia ów stosowanych w procesie
us ug medycznych zapewniaj c ich identyfikowalno .
Materia y w magazynie oznaczane s w sposób pozwalaj cych na ich pe
7.5.4. W asno

identyfikacj .

klienta

W Szpitalu wyst powa mo e w asno
2016-02-11
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Pacjenta/Klienta w nast puj cej postaci:
Aktualne w momencie edycji.

Niniejszy dokument jest w asno ci SPZOZj Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu.
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dokumentacji medycznej pacjenta,
warto ciowych przedmiotów pacjenta przekazanych do depozytu,
odzie y pacjentów przyj tych do leczenia stacjonarnego, przekazanej do szatni,
w asno ci intelektualnej i danych osobowych.
Szpital zapewnia pe

identyfikacj , weryfikacj i ochron bezpiecze stwa w asno ci Pacjenta/Klienta, dostar-

czonej do wykonania us ugi lub udost pnionej do u ywania.
Przy przyj ciu dokumentacji, weryfikacji podlega kompletno
Przedmioty stanowi ce w asno

oraz wa no .

Pacjenta/Klienta podlegaj ochronie przed pogorszeniem ich cech jako cio-

wych.
Szpital zapewnia w
Je eli w asno

ciwe przechowywanie i wykorzystane powierzonej w asno ci.

Pacjenta/Klienta zostanie zgubiona, uszkodzona lub z innego powodu uznana za nieprzydatn

do zastosowania to Szpital informuje o tym Pacjenta/Klienta i utrzymuje zapisy.
7.5.5. Zabezpieczenie wyrobu
Szpital zabezpiecza us ug podczas wewn trznego procesu dostarczania w celu utrzymania zgodno ci z wymaganiami.
Zabezpieczenie obejmuje identyfikacj , post powanie z us ug i Pacjentem/Klientem.
Wyroby pochodz ce z zakupów, stosowane w procesie wiadczenia us ug medycznych, b
zabezpieczone w sposób zapobiegaj cy uszkodzeniu lub utracie po
Obiekty i wyposa enie b

ce w magazynie

danych cech jako ciowych.

ce w asno ci Szpitala s corocznie poddawane przegl dowi technicznemu w celu

okre lenia ich stanu i podj cia dzia

koryguj cych lub zapobiegawczych.

7.6. Nadzorowanie wyposa enia do monitorowania i pomiarów
Ustaleniem wykazu niezb dnego wyposa enia pomiarowego na podstawie potrzeb wynikaj cych z procesów
pomiarowych wykonywanych w Szpitalu zajmuj si :
KKO NTE w zakresie wyposa enia pomiarowego w dziale NTE,
KKO DLA i DLM w zakresie wyposa enia pomiarowego w dzia ach oraz gleukometrów (DLA),
KKO DA w zakresie wyposa enia pomiarowego do nadzorowania przechowywania leków.
Wykaz zawiera okre lenie wymaganej dok adno ci pomiarowej.
Szczegó owe zasady post powania w zakresie utrzymania wyposa enia pomiarowego w stanie sprawno ci
technicznej i metrologicznej oraz ewidencji, oznaczenia i terminów kontroli okresowej okre la procedura
PJ-7-03-„Nadzorowanie wyposa enia do monitorowania i pomiarów”.
Nadzór nad zapisami prowadzony jest zgodnie z procedur
PJ-4-2-„Nadzorowanie zapisów dotycz cych jako ci”.
7.6.1. Wyposa enie do monitorowania i pomiarów rodowiskowych
Wyposa enie do monitorowania i pomiarów, u ywane do monitorowania i pomiarów aspektów rodowiskowych,
przeprowadzanych zgodnie z procedurami: P -9-03-„Sterowanie_operacyjne” oraz P -9-05-Monitorowanie i
pomiary rodowiska”, jest nadzorowane przez KKO NTE.
2016-02-11
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Aktualne w momencie edycji.

Niniejszy dokument jest w asno ci SPZOZj Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu.
Jego kopiowanie lub rozpowszechnianie bez zgody pe nomocnika lub dyrektora jest zabronione.
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W przypadku, gdy pomiary wykonuje jednostka zewn trzna, wymaga si , aby przedstawi a ona dokument potwierdzaj cy, e u ywany sprz t pomiarowo-kontrolny jest wzorcowany i sprawny.
Odpowiada za to Koordynator rodowiskowy który przechowuje taki dokument wraz z wynikami pomiarów.

8. POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE
8.1. Postanowienia ogólne
Dla efektywnego dzia ania Szpitala, Dyrektor wdro

procesy monitorowania, pomiarów, analizy i weryfikacji

wyników w celu:
wykazania zgodno ci wyrobu i procesu z wymaganiami i oczekiwaniami Pacjenta/Klienta, innych stron zainteresowanych, wymogów standardów akredytacyjnych oraz przepisów prawnych,
zapewnienia zgodno ci ZSZJiZ w Szpitalu z wymaganiami norm: EN ISO 9001:2008 oraz EN ISO
14001:2004,
ci

ego doskonalenia skuteczno ci wdro onego Systemu.

monitorowania i wykonania pomiarów kluczowych charakterystyk operacji, mog cych mie wp yw na rodowisko
Metody monitorowania, analizy i weryfikacji wykorzystywane w Szpitalu obejmuj swym zakresem:
monitorowanie satysfakcji Pacjentów/Klientów na formularzach :” Ankieta badania poziomu satysfakcji pacjenta …” wg. za czonych formularzy,
analiz reklamacji i skarg,
monitorowanie zgodno ci us ugi z wymaganiami, w tym NFZ,
audity wewn trzne - jako narz dzie oceny skuteczno ci systemu i poszczególnych procesów,
monitorowanie i analizy wykonywane zgodnie z wymaganiami standardów akredytacyjnych
oceny zdolno ci procesów wiadczenia us ug - wykonywane w trakcie Przegl dów Zarz dzania,
analizy finansowe dokonywane przez G ównego Ksi gowego.
Monitorowanie i wykonanie pomiarów kluczowych charakterystyk operacji, mog cych mie wp yw na rodowisko, przebiegu zgodnie z postanowieniami procedury P -9-05-Monitorowanie i pomiary rodowiskowe.
8.2. Monitorowanie i pomiary
8.2.1. Zadowolenie PACJENTA/klienta
Zindywidualizowany charakter us ug medycznych powoduje, i w rozpoznaniu potrzeb Pacjentów/Klientów decyduj

rol odgrywa bezpo redni kontakt z aktualnym lub potencjalnym Pacjentem/Klientem.

Podczas realizacji danej us ugi, a tak e wcze niej, wyst puje kontakt z Pacjentem/Klientem, co pozwala na
monitorowanie jego potrzeb i sugestii oraz wyci ganie wniosków na przysz

.

Jest ustalony system monitorowania informacji dotycz cych satysfakcji i/lub jej braku jako jeden z pomiarów
funkcjonowania ZSZJiZ .
W ramach pe nych i obiektywnych bada stopnia satysfakcji Pacjenta/Klienta, stosuje si ró ne metody pozyskiwania informacji o stopniu jego zadowolenia, takie jak:
2016-02-11
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Aktualne w momencie edycji.

Niniejszy dokument jest w asno ci SPZOZj Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu.
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analiza ró norodnych informacji otrzymywanych od Pacjentów/Klientów, w tym ankiety badania satysfakcji
Pacjentów/Klientów,
wywiady i rozmowy,
analiza skarg i reklamacji,
analizy porównawcze z konkurencj – benchmarking.
Obowi zkowo KO prowadz badania ankietowe wg formularzy:
KJ –ZA

NR 8 - ANKIETA BADANIA POZIOMU SATYSFAKCJI PACJENTA SZPITALA

KJ –ZA

NR 9 - ANKIETA BADANIA POZIOMU SATYSFAKCJI PACJENTA PORADNI

KJ –ZA NR 10 - ANKIETA BADANIA POZIOMU SATYSFAKCJI PACJENTA IZBY PRZYJ
KJ –ZA NR 11 - ANKIETA BADANIA POZIOMU SATYSFAKCJI PACJENTA ZAK ADU DIAGNOSTYKI
Zbiorcze analizy w/w ankiet przygotowuje Dzia Metodyczno-Organizacyjny.
Ocena stopnia zadowolenia Pacjenta/Klienta jest równie przedmiotem Przegl dów Zarz dzania.
Wnioski z oceny mog stanowi podstaw do podj cia dzia

koryguj cych lub zapobiegawczych zgodnie z

procedur PJ-8-04-„Dzia ania koryguj ce i zapobiegawcze”.
8.2.2. Audity wewn trzne
Celem auditów wewn trznych jest ocena skuteczno ci i efektywno ci wdro onego ZSZJiZ na zgodno

z

wymaganiami norm: EN ISO 9001:2008 oraz EN ISO 14001:2004.
Prowadzenie auditów wewn trznych, oprócz identyfikacji niezgodno ci i analizy przyczyn tych niezgodno ci, ma
równie na celu okre lenie i wdro enie odpowiednich dzia

koryguj cych i zapobiegawczych oraz ocen ich

skuteczno ci.
Audity wewn trzne s metod weryfikacji i oceny wszystkich czynno ci obj tych ZSZJiZ i przeprowadzane s
we wszystkich obszarach Szpitala, zgodnie z rocznym Programem auditów wewn trznych, opracowanym przez
PZJ a zatwierdzonym przez Dyrektora.
Dokument ten jest ustalany na podstawie statusu i wa no ci procesów oraz auditowanych obszarów, a tak e
wyników wcze niejszych auditów.
Danymi wej ciowymi do jego sporz dzenia s :
wykaz dokumentów ZSZJiZ ,
schemat organizacyjny Szpitala,
zatwierdzona lista auditorów wewn trznych.
Ka dy z elementów ZSZJiZ poddawany jest auditowi przynajmniej raz w roku, ale niektóre obszary, szczególnie wa ne oraz te, w których wyst powa y wcze niej niezgodno ci, podlegaj cz stszemu auditowaniu.
Audity dora ne przeprowadzane s zw aszcza gdy:
stwierdzono dodatkowe zagro enia/niezgodno ci,
wprowadzono zmiany organizacyjno – techniczne,
wyst puj skargi, reklamacje Pacjentów/Klientów lub stron zewn trznych.
Audity nieplanowane s wprowadzane do Planu auditów wewn trznych na bie
2016-02-11
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co wprowadzane s do Planu auditów wewn trznych ponowne audity (reaudity), maj ce na

celu ocen skuteczno ci poauditowych dzia

koryguj cych.

Program auditów mo e równie ulec modyfikacji w przypadku gdy zajd zmiany w:
dokumentacji systemowej,
procesach i wyrobach,
Polityce ZSZJiZ oraz celach jako ciowych i rodowiskowych,
terminach dzia

koryguj cych,

zmianach organizacyjnych.
Szczegó owe wytyczne dotycz ce auditów wewn trznych zawarto w procedurze PJ-8-02-„Audity wewn trzne”.
8.2.3. Monitorowanie i pomiary procesów
W celu wykazania zdolno ci do osi gania zaplanowanych wyników w zakresie realizacji poszczególnych procesów, pracownicy Szpitala stosuj odpowiednie metody monitorowania skuteczno ci i efektywno ci procesów.
Kierunki dzia
ochron

, cele i zadania w zakresie funkcjonowania Szpitala zorientowanej na Pacjenta/Klienta oraz

rodowiska, okre lone s w oparciu o ustanowion Polityk ZSZJiZ , cele jako ciowe i rodowiskowe,

wymogi zawarte w obowi zuj cych standardach akredytacyjnych oraz wymagania i regulacje prawne.
Monitoring realizacji procesów jest wa nym procesem pomocniczym stanowi cym istotne narz dzie zarz dzania, w tym zarz dzania jako ci .
Podstawowym narz dziem monitorowania procesów s audity procesów, dokonywane zgodnie z Programem
auditów opracowanym wed ug postanowie procedury PJ-8-02 –„Audity wewn trzne”.
W przypadku, gdy stwierdzona zostanie nieskuteczno

procesu podejmowane s dzia ania koryguj ce lub

zapobiegawcze, zgodnie z procedur PJ-8-04 –„Dzia ania koryguj ce i zapobiegawcze”.
Wyniki auditów procesów i wyniki podj tych dzia

s przedstawiane przez PZJ na przegl dzie systemu za-

rz dzania wykonywanym przez Dyrektora.
Szczegó y w zakresie monitorowania procesów ustala procedura PJ-8-01-„Monitorowanie i pomiary dot. zadowolenia pacjenta, procesu i wyrobu”.
8.2.4. Monitorowanie i pomiary wyrobu i us ug
W celu zweryfikowania czy spe nione s wymagania dotycz ce wyrobu/us ugi, prowadzone jest monitorowanie
we wszystkich fazach zwi zanych z realizacj us ug.
Wykorzystanie wyrobu/dostarczenie us ugi nie mo e mie miejsca zanim wymagane weryfikacje nie zostan
przeprowadzone w sposób ca kowicie zadawalaj cy, lub Pacjent/Klient sam zaakceptuje us ug .
Szczegó y w zakresie monitorowania wyrobów i us ug ustala procedura PJ-8-01-„Monitorowanie i pomiary dot.
zadowolenia pacjenta, procesu i wyrobu”.
8.2.5. Monitorowanie i pomiary rodowiskowe
Wszelkie kontrole i pomiary zgodno ci z wymaganiami rodowiskowymi, prowadzone s w oparciu o wytyczne
przepisów prawnych oraz posiadanych decyzji, pozwole i innych wymaga dotycz cych aspektów rodowiskowych. Koordynator ds. rodowiska, w oparciu o wytyczne przepisów prawnych oraz posiadanych decyzji,
pozwole i innych wymaga dotycz cych ochrony rodowiska, planuje i nadzoruje wykonanie okresowych po2016-02-11
12:00:14
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miarów parametrów rodowiskowych, dotycz cych aspektów rodowiskowych aktualnie wyst puj cych w Szpitalu, wymienionych w Li cie znacz cych aspektów rodowiskowych.
Pomiary te s

wykonywanej okresowo przez Koordynatora ds. rodowiska ocenie zgodno ci z wymaganiami

prawnymi zgodnie z procedur P -9-07-„Ocena zgodno ci”.
Szczegó owe wytyczne post powania, zawarte s w procedurze P -9-03-„Sterowanie_operacyjne”.
Pomiar wykonuj upowa nione jednostki zewn trzne w terminie i zakresie ustalonym przez Koordynatora ds.
rodowiska, który jest odpowiedzialny za uzyskanie i przechowywanie stosownych zapisów z tych pomiarów.
Szczegó owe wytyczne dotycz ce okresowych pomiarów i monitorowania aspektów rodowiskowych, zawarte
w okre lonych wymaganiach i przepisach wymienionych w Rejestrze nadzorowanych dokumentów normatywnych prowadzonym przez Koordynatora ds. rodowiska i u ci lone w odpowiednich procedurach.
8.2.6. Ocena zgodno ci
Szpital dokonuje okresowej oceny zgodno ci ze zidentyfikowanymi wymaganiami prawnymi i innymi wymaganiami, do których przestrzegania jest zobowi zany.
Okresowa ocena jest przeprowadzana nie rzadziej ni raz w roku, w ramach auditów wewn trznych, zgodnie
z postanowieniami procedury P -9-07-„Ocena zgodno ci”.
Na podstawie okresowej oceny Szpital jest w stanie wykaza , e zapewnia zgodno

z wymaganiami prawny-

mi, do przestrzegania których jest zobowi zany lub do których si zobowi za .
8.3. Nadzór nad wyrobem niezgodnym
Nadzór nad wyrobem niezgodnym/us ug niezgodn
W przypadku stwierdzenia niezgodno ci dostarczonych wyrobów/us ug, z wymaganiami okre lonymi w zamówieniu, pracownik dokonuj cy zakupu informuje Dyrektora i dostawc okre laj c rodzaj niezgodno ci.
Jako zasad przyj to

danie:

wymiany wyrobów niezgodnych na wyroby spe niaj ce wymagania,
korekt lub ponowne wykonanie us ugi na mo liw do przyj cia.
W ka dym z tych przypadków decyzj podejmuje Dyrektor, który o ile zachodzi taka potrzeba, konsultuje si z
Pacjentem/Klientem. W ka dym z tych przypadków decyzjom towarzyszy dokonywanie odpowiednich zapisów
w sposób i przez osoby okre lone w procedurze PJ-8-03-„Nadzorowanie niezgodno ci”.
Nadzór nad niezgodn us ug medyczn
Szpital zapewnia, e us ugi medyczne wykonane w ramach leczenia stacjonarnego i ambulatoryjnego, które nie
spe niaj wymaga s identyfikowane, i e zapobiega si ich ponownemu wyst pieniu.
Celem tych dzia

jest wiadczenie us ug medycznych zgodnie z wymaganiami i zapisywanie takich odchy ek

lub odst pstw od umów (us ug) z pacjentami, które musz by uwzgl dnione w pó niejszych umowach (us ugach).
W ka dym z tych przypadków decyzj podejmuje Dyrektor, który o ile zachodzi taka potrzeba, konsultuje si z
Pacjentem/Klientem.
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W ka dym z tych przypadków decyzjom towarzyszy dokonywanie odpowiednich zapisów w sposób i przez osoby okre lone w procedurach. PJ-7-01-„Sterowanie procesem leczenia stacjonarnego” i PJ-7-02-„Sterowanie
procesem leczenia ambulatoryjnego”.
Zapisy okre laj ce niezgodno

us ugi stanowi zapisy jako ci i podlegaj nadzorowaniu zgodnie z procedur

PJ-4-02-„Nadzorowanie zapisów dotycz cych jako ci”.
Post powanie z us ug nie spe niaj

wymaga reguluje procedura PJ-8-03-„Nadzorowanie niezgodno ci”.

Skargi Pacjentów/Klientów
Dbaj c o dobro Pacjenta/Klienta wszystkie rzeczywiste b dy i niezgodno ci wyst puj ce w Szpitalu s poddawane korektom oraz dzia aniom koryguj cym.
Bardzo istotnym aspektem zwi zanym z procedur sk adania skarg jest u wiadomienie Pacjentom/Klientom, e
prawid owy przebieg procesu leczenia, który jednak nie spe nia ich oczekiwa , nie mo e by przedmiotem skargi. Skargi mog by sk adane w formie pisemnej lub ustnej.
Uznanie skargi za zasadn tj. uznanie, i wina za powsta e niezgodno ci le y po stronie Szpitala, skutkuje uruchomieniem procedury PJ-8-04-„Dzia ania koryguj ce i zapobiegawcze”.
Reklamacje
W momencie formalnego zg oszenia reklamacji przez Pacjenta/Klienta, Dyrektor, dokonuje formalnej i merytorycznej analizy zg oszonej reklamacji. Reklamacja jest rejestrowana w rejestrze skarg.
Uznanie reklamacji za zasadn , skutkuje uruchomieniem procedury PJ-8-04-„Dzia ania koryguj ce i zapobiegawcze”
Zapisy z przeprowadzonych reklamacji s przechowywane w dziale metodyczno Organizacyjnym i s

do

przygotowywania analizy na przegl d zarz dzania.
8.3.1. Niezgodno ci dotycz ce rodowiska
Odpowiedzialno

poszczególnych komórek organizacyjnych oraz pracowników Szpitala za poszukiwanie jak

i dalsze post powanie w przypadkach wyst pienia niezgodno ci ustalone w procedurach ZSZJiZ , dotycz
m.in.:
wyst pienia niezgodno ci w zakresie wymaga ochrony rodowiska,
niespe nienia wymaga prawnych,
polityki i celów jako ci oraz ochrony rodowiska,
niezgodnego z wymaganiami rodowiskowymi procesu us ugowego,
struktury organizacyjnej Szpitala.
Ustalona odpowiedzialno

i uprawnienia w zakresie post powania ze stwierdzonymi niezgodno ciami , zawar-

te s w procedurach: PJ-8-03-„Nadzorowanie niezgodno ci”, P -9-04-„Gotowo

na wypadek awarii i reagowa-

nie na awari ”, P -9-06-Nadzorowanie_niezgodno ci_ rodowiskowych”.
8.4. Analiza danych
Dla celów oceny skuteczno ci ZSZJiZ , Szpital gromadzi i analizuje informacje dotycz ce:
satysfakcji Pacjenta/Klienta lub jej braku,
analizy skarg,
2016-02-11
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liczby zg osze uwag i reklamacji,
dostawców.
zgodno ci z wymaganiami dotycz cymi us ugi,
analiz wykonanych w zakresie akredytacji.
KKO NM i PZJ dokonuj weryfikacji danych pochodz cych z analizy i w trakcie Przegl du Zarz dzania przedstawia wyniki analizy w sposób liczbowy i ew. graficzny oraz prezentuje wnioski.
Analiza danych i ich trendów stanowi jedn z podstaw dla podejmowania dzia

koryguj cych i zapobiegaw-

czych przez PZJ.
8.5. Doskonalenie
8.5.1. Ci

e doskonalenie

Zgodnie z ustanowion „Polityk jako ci i ochrony rodowiska” sta ym celem strategicznym Szpitala jest ci

e

doskonalenie jego funkcjonowania w zakresie wiadczenia us ug medycznych oraz ochrony rodowiska. Proces
ci

ego doskonalenia obejmuje swym zakresem nie tylko kosztowne przedsi wzi cia zwi zane z doskonale-

niem procesów i wyposa enia Szpitala, ale tak e niewielkie, lecz bardzo wa ne innowacje we wszystkich procesach Szpitala.
Podstaw wszystkich dzia

w zakresie ci

ego doskonalenia s dane wej ciowe w postaci:

polityki jako ci i ochrony rodowiska,
ustalonych celów jako ciowych i rodowiskowych,
wyników auditów wewn trznych,
dzia

koryguj cych i zapobiegawczych oraz wniosków i zalece wynikaj cych z przegl du wykonywanego

przez Najwy sze Kierownictwo, analizy skarg.
Do rodków i metod ci

ego doskonalenia nale

m.in.:

przegl dy wykonywane przez Najwy sze Kierownictwo,
analiza wyników kontroli,
analiza zadowolenia Pacjenta/Klienta,
ledzenie motywacji i satysfakcji pracowników,
analizy wynikaj ce z systemu akredytacji
analizy zdolno ci procesu,
szkolenia.
8.5.2. Dzia ania koryguj ce
Ustanowiona i wdro ona procedura PJ-8-04-„Dzia ania koryguj ce i zapobiegawcze” zawiera szczegó owy opis
post powania, zwi zanego z inicjowaniem, wdra aniem tych dzia

i prowadzeniem odpowiednich zapisów.

Zawiera ona tak e zakres odpowiedzialno ci za poszczególne dzia ania. ród em informacji o zaistnia ych niezgodno ciach s :
audity zewn trzne i wewn trzne,
przegl dy zarz dzania wykonywane przez Najwy sze Kierownictwo,
2016-02-11
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reklamacje Klienta i uwagi Pacjenta,
inne informacje, wynikaj ce z analiz wyników przegl dów, gromadzone w ramach dzia aj cego systemu.
Kolejne etapy prowadzenia dzia

koryguj cych polegaj na:

precyzyjnym ustaleniu przyczyn zidentyfikowanej niezgodno ci,
ocenie wa no ci problemu,
opracowaniu harmonogramu dzia
realizacji dzia

koryguj cych i ustaleniu odpowiedzialno ci za realizacj tych dzia

,

koryguj cych zgodnie z harmonogramem,

ocenie skuteczno ci wdro onych dzia

koryguj cych i dokumentowaniu ich zapisami.

Na tej podstawie PZJ, auditor lub pracownik Szpitala, inicjuj dzia ania koryguj ce, okre laj c przy tym osob
odpowiedzialn , za ich realizacj , zakres w
dzia

ciwych dzia

oraz terminy zako czenia prac. Po zako czeniu

koryguj cych PZJ dokonuje oceny prawid owo ci i kompletno ci przeprowadzonych dzia

i podejmuje

decyzj o konieczno ci przeprowadzenia auditu sprawdzaj cego.
W celu prowadzenia zapisów dotycz cych przeprowadzanych dzia

koryguj cych wprowadzone zosta y:

karty niezgodno ci,
karty dzia
rejestr dzia

koryguj cy oraz dzia

zapobiegawczych,

koryguj cych oraz dzia

Zapisy, dotycz ce dzia

zapobiegawczych.

koryguj cych poddawane s przegl dowi dokonywanemu przez Dyrektora, opisane-

mu szczegó owo w PJ-5-01-„Przegl d zarz dzania”. Nadzór nad dzia aniami koryguj cymi sprawuje PZJ.
8.5.3. Dzia ania zapobiegawcze
Ustanowiona i wdro ona procedura PJ-8-04-„Dzia ania koryguj ce i zapobiegawcze” zawiera szczegó owy opis
post powania, zwi zanego z inicjowaniem, wdra aniem dzia

zapobiegawczych i prowadzeniem odpowied-

nich zapisów. ród ami informacji, na podstawie których inicjowane s dzia ania zapobiegawcze, s :
zapisy z procesów i wyniki monitorowania procesów,
wyniki sprawdzenia wyposa enia do bada ,
raporty z auditów wewn trznych,
protoko y i wnioski z przegl du wykonywanego przez Dyrektora,
oceny dostaw i dostawców.
W oparciu o wykonan analiz oraz pisemne wnioski pracowników Szpitala, PZJ rozpoznaje problemy jakie
mog wyst pi i post puje zgodnie z procedur PJ-8-04-„Dzia ania koryguj ce i zapobiegawcze”.
Po zako czeniu realizacji dzia

zapobiegawczych, PZJ otrzymuje meldunek z realizacji dzia

czych z kompletem dokumentacji celem weryfikacji. PZJ dokonuje weryfikacji tych dzia
weryfikacji jest odnotowany przez PZJ. Je eli ocena realizacji tych dzia

zapobiegaw-

Pozytywny wynik

jest negatywna (dzia ania s niesku-

teczne), PZJ wspólnie z zainteresowanym pracownikiem, prowadzi ponown analiz potencjalnych przyczyn
niezgodno ci/wad i opracowuje kolejny plan dzia
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rodowiskowych

Niezb dne dzia ania koryguj ce i zapobiegawcze, prowadzone w oparciu procedur PJ-8-04-„Dzia ania koryguce i zapobiegawcze” podejmowane s w wyniku:
zewn trznych kontroli,
stwierdzonych niezgodno ci wyników auditów wewn trznych oraz monitorowania i pomiarów,
przegl du wykonywanego przez Najwy sze Kierownictwo,
wyst puj cych awarii, wypadków przy pracy czy zdarze potencjalnie awaryjnych/wypadkowych.
Za wdro enie, nadzorowanie i weryfikacj skuteczno ci dzia

koryguj cych i zapobiegawczych, zgodnych z

wytycznymi procedury PJ-8-04-„Dzia ania koryguj ce i zapobiegawcze” oraz procedury P -9-06-„Nadzorowanie
niezgodno ci rodowiskowych” odpowiedzialni s : PZJ, KKO poszczególnych komórek organizacyjnych, w ramach przypisanych im odpowiedzialno ci.

9. Za czniki
1. PODKSI GA JAKO CI ZAK ADU DIAGNOSTYKI I TERAPII z za cznikami
2. PODKSI GA JAKO CI LABORATORIUM ANALITYCZNE z za cznikami
3. SCHEMAT ORGANIZACYJNY
4. MAPA PROCESÓW
5. WYKAZ PROCEDUR
6. POLITYKA JAKO CI ORAZ OCHRONY RODOWISKA
7. CELE JAKO CI ORAZ OCHRONY RODOWISKA
8. ANKIETA BADANIA POZIOMU SATYSFAKCJI PACJENTA SZPITALA
9. ANKIETA BADANIA POZIOMU SATYSFAKCJI PACJENTA PORADNI
10. ANKIETA BADANIA POZIOMU SATYSFAKCJI PACJENTA IZBY PRZYJ
11. ANKIETA BADANIA POZIOMU SATYSFAKCJI PACJENTA ZAK ADU DIAGNOSTYKI
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