
Załącznik nr  4  do SIWZ

Charakterystyka Zamawiającego:

 
1.
Nazwa placówki medycznej:
SZPITAL  NEUROPSYCHIATRYCZNY  im.  Prof.  M.  Kaczyńskiego,  SAMODZIELNY 
PUBLICZNY  ZAKŁAD  OPIEKI  ZDROWOTNEJ
Adres: ul. Abramowicka 2,  20-442 Lublin
NIP: 946 21 60 056 
REGON: 431019046

Szpital posiada certyfikat  - ISO 9001:2008

Placówki (adresy miejsc w których prowadzona jest działalność medyczna oraz w których 
znajduje się mienie podlegające ubezpieczeniu):
20-442 Lublin, ul. Abramowicka 2 i ul. Abramowicka 4b, Kolonia Łysołaje gm. Milejów

2.
Szpital udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu:
1) lecznictwa zamkniętego
2) izba przyjęć 
3) opieki ambulatoryjnej
4) Transport chorych (niezwiązany z ratownictwem) 
5) Ośrodek rehabilitacji leczniczej
6) Laboratorium 
7) Przychodnia specjalistyczna
8) Zakład diagnostyki radiologicznej -  CT; RTG; 
9) prowadzi aptekę dla potrzeb szpitala 

3.
W ZOZ nie wykonuje się: badań klinicznych,  eksperymentalnych metod leczenia.

4.
Szpital  zleca  wykonywanie  czynności  i  zabiegów  medycznych  /  diagnostycznych 
następującym  podwykonawcom  poza  lokalizacją  Szpitala: 
w tym :

       -         usługi polegające na działalności medycznej      :  
• Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  im.  Stefana  Kardynała  Wyszyńskiego  SPZOZ 
w  Lublinie,  Al.  Kraśnicka  100  -  elektroneurografia,  elektromiografia,  konsultacje  
nefrologiczne; 
• Okręgowy Szpital Kolejowy w Lublinie, ul Kruczkowskiego  21 -  Angio-CT głowy,  
scyntygrafia  tarczycy,  kości,  konsultacje  kardiologiczne,  echokardiografia,  konsultacje 



chirurgii  naczyń,  konsultacje   chirurgiczne  -  pilne,  podczas  nieobecności  lekarzy  
zatrudnionych w szpitalu;
• Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej  w  Lublinie   ul. Jaczewskiego 7 - konsultacje  
onkologiczne
• Ośrodek  Medyczny  DMP   w  Lublinie  ul.  Mełgiewska  7/9  -  konsultacje  
gastrologiczne,  kolonoskopia,  konsultacje  pulmonologiczne,  bronchoskopia,  konsultacje  
urologiczne , cystoskopia, konsultacje dermatologiczne, konsultacje okulistyczne, konsultacje 
alergologiczne,  konsultacje reumatologiczne,  konsultacje endokrynologiczne,  ortopedyczne,  
ginekologiczne, laryngologiczne oraz dermatolog, okulista , laryngolog – dla pracowników, 
audiometria,  spirometria,  WR  odczyn  FTA  WR  FTA-ABS,  komórki  CD  4,  elektroforeza  
białek, odczyn Vaalery Rosego, ASO, latex R, APC – fosfataza kwaśna, Anty TPO, Anty TG,  
Clostridium difficile, AFP, ACTH, Cytomegalia, Komórki LE, Homocysteina, Przeciwciała p.  
jądrowe;
• ALAB Laboratoria PS z o.o.  – Laboratorium Analiz Lekarskich, ul. Jaczewskiego 8 
w  Lublinie  -  wymaz  w  kier.  SS  (pacjenci,  profilaktyka),  hormony  płciowe,  progesteron,  
testosteron, FSH, LH, HIV – test potwierdzenia, witamina B 12, immunoglobuliny IGM, IGG,  
IGA,  Kwas  foliowy,  HBS  test  potwierdzenia,  HbA1c,  Kortyzol,  Estradiol,  Enterowirusy,  
Antykoagulant toczniowy, P-ciała antykardiolopinowe, Aktywność antytrombiny;
• Samodzielny  Publiczny Szpital  Kliniczny  Nr 4  w Lublinie - rezonans magnetyczny,  
arteriografia, konsultacje neurochirurgiczne, konsultacje torakochirurgiczne.
Pozostali podwykonawcy to: 
• lekarze zatrudnieni na umowy cywilno –prawne (posiadający własną  polisę OC )

- usługi nie związane z działalnością medyczną:

• usługi sprzątania  - prowadzi je firma zewnętrzna  / pracownicy ZOZ

5. Szpital używa  własnych środków transportu do przewożenia chorych  -    Tak   
karetki sanitarne

6.  Szpital prowadzi dodatkową, pozamedyczną działalność gospodarczą w zakresie:  
• przygotowuje we własnym zakresie posiłki dla : pacjentów, personelu szpitala  
• sprzedaż posiłków  przygotowanych we własnym zakresie  
• prowadzi działalność – wynajem pomieszczeń 
• sterylizacji narzędzi na zlecenie
• Szpital prowadzi parking  - niestrzeżony

8.
Liczba pracowników   (dane  - za wrzesień 2010)  
Liczba pracowników łącznie : 827
Liczba pielęgniarek: 252 w tym położnych: 0
Liczba lekarzy ogółem: 103
Liczba lekarzy na umowę o pracę: 103
Liczba lekarzy na kontrakcie (na umowie cywilno - prawnej):  4
Lekarze z I stopniem specjalizacji: 25
w tym:
chirurg - 1
ginekolog - 0
ortopeda - 0
neurolog - 5



rehabilitant - 0
rtg - 1
psychiatra - 13
otolaryngolog - 0 
psychiatria dzieci i młodzieży - 0
choroby płuc - 0
medycyna ratunkowa - 0
choroby wewnętrzne - 4
anestezjolog - 0
kardiochirurg - 0
neurochirurg -0
kardiolog -0
okulista -0
geriatra - 0
choroby dziecięce – 0
medycyna pracy - 1
Lekarze z II stopniem specjalizacji: 65 

Liczba rezydentów: 5
Liczba stażystów: 0
Liczba wolontariuszy: 0
Liczba praktykantów: 0 

9.
Liczba łóżek ogółem: 892

10.
Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów w lecznictwie zamkniętym – 8 715 
Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów w lecznictwie otwartym – 29 456

11.
Liczba zabiegów operacyjnych w ostatnim roku: w szpitalu nie przeprowadza się 
zabiegów chirurgicznych 
12.
Aktualne oddziały szpitalne/liczba łóżek (w oddziałach dziennych liczba miejsc)
1. Oddział Psychiatryczny dla Chorych na Gruźlicę I - 17 
2. Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny III - 24  
3. Oddziały Psychiatryczne Ogólne IV-VIII - 353 
4. Oddział Neuropsychiatrii Dziecięcej - 25      
5. Oddział Neurologiczny I - 44    
6. Oddział Neurologiczny II -41      
7. Oddział Chorób Wewnętrznych - 38      
8. Oddział Detoksykacyjny dla narkomanów - 18  
9. Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych - 30   
10. Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu - 66       
11. Oddział Psychogeriatryczny - 25    
12. Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Łysołajach - 78    
13. Oddział Rehabilitacji Neurologicznej - 27    
14. Oddział Psychiatryczny dla Młodzieży - 22  
15. Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych – 32



16. Oddział Psychiatrii Sądowej - 52 
17. Pododdział Dzienny dziecięcy - 12   
18. Oddział Rehabilitacji Dziennej - 15  
19. Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu – 10
20. Oddział Psychiatryczny Dzienny - 20 
21.  Oddział Hospitalizacji Domowej I i II (dzienne) - 60

13 .  
Suma  Gwarancyjna  w  ubezpieczeniu  Odpowiedzialności  Cywilnej  w  poprzednim 
okresie ubezpieczenia: 
OC obowiązkowe SG - 46.500 / 275.000 euro
OC dobrowolne  SG – 100.000 euro z klauzulą nadwyżkową z SG 100.000 euro

14.
W  ZOZ  zostały  wprowadzone  następujące  procedury  w  celu   minimalizacji  liczby 
zgłaszanych roszczeń i wypłacanych odszkodowań z polisy OC: 
• został wdrożony Program Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz działający na co dzień 
w ZOZ Zespół kontroli zakażeń szpitalnych nadzorujący przestrzegania Programu Kontroli 
Zakażeń Szpitalnych;
• rejestrację  zakażeń  szpitalnych  uwzględniającą  określenie  źródeł  zakażenia  dróg 
przenoszenia infekcji wewnątrzszpitalnych; izolację pacjentów;
• procedury dotyczące kontaktu pacjent-personel polegające na  przestrzeganiu praw 
pacjenta: - zgodnie z Kartą praw pacjenta;
• procedura  rozpatrywania  skarg  wnoszonych  przez  pacjentów  w  tym:  wymóg 
określenia związku przyczynowo – skutkowego roszczenia; wymóg podejmowania prób wycofania 
roszczeń; wymóg prowadzenia działań mających na celu doprowadzenie              do ugody ze 
zgłaszającym roszczenie.

Zadania Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych:
• bieżące monitorowanie i rejestracja zaistniałych zakażeń szpitalnych, 
• prowadzenie dokumentacji dotyczącej rejestracji i monitorowania zakażeń,
• aktywne zwalczanie ognisk epidemiologicznych zakażeń zakładowych,
• opracowywanie i realizacja rocznych programów kontroli zakażeń,
• formułowanie raportów dla Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych i dyrekcji ZOZ,
• planowanie  i  realizacja  doraźnych  działań  w  przypadku  wystąpienia  zakażenia  / 
ogniska epidemiologicznego zakażeń,
• konsultowanie osób podejrzanych o zakażenie,
• planowanie i realizacja edukacji personelu w zakresie zakażeń,
• opracowanie,  wprowadzenie  i  kontrola  realizacji  i  skuteczności  procedur 
zapobiegania  zakażeniom  i  chorobom  zakaźnym  związanym  z  udzielaniem  świadczeń 
zdrowotnych,
• kontrola  wszystkich  ogniw  odpowiedzialnych  za  realizację  programu  kontroli 
zakażeń,
• aktywna współpraca z laboratorium, oddziałami szpitala i apteką w zakresie kontroli 
zakażeń,
• uaktualnianie zaleceń, standardów.
Zadania Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych: 
• ocena  wyników  kontroli  wewnętrznych  przedstawionych  przez  zespół  kontroli 
zakażeń szpitalnych,
• opracowanie i aktualizacja standardów farmakoprofilaktyki i farmakoterapii chorób 
w szpitalu,
• opracowanie  planów  i  kierunków  systemu  zapobiegania  i  zwalczania  zakażeń 
szpitalnych na kolejne lata.



Ankieta oceny ryzyka zakażeń szpitalnych
TAK NIE

1 W ZOZ działa Zespół d/s.  Zakażeń Szpitalnych X
2 W ZOZ rejestrowane są zakażenia szpitalne

wszystkie X
wybiórczo X

3 Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych (za rok 2009: 133 – 1,31%)
krwiopochodnych (wzw B, wzw C, hiv) 0

gronkowca 8
innych 125

4 ZOZ zgłasza do Sanepid zakażenia w ogniskach epidemiologicznych/choroby zakaźne
wszystkie X

krwiopochodne
5 ZOZ posiada centralną sterylizatornię X
6 W ZOZ używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze X
7 Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji X
8 Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów:

wskaźniki fizyczne X
wydruk komputerowy X

testy Bowie-Dicka X
testy paskowe X

testy zintegrowane X
testy biologiczne X

9 Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowana do sterylizacji X
10 Inne opakowania używane do sterylizacji

puszki kontenerowe X
rękawy papierowo - foliowe X

papier - włóknowany X
11 Do mycia rąk używane jest mydło w:

dozownikach X
kostkach X

12 Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach X
13 Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom

szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy X
systematycznie X

14 W ZOZ obowiązują procedury
mycia i dezynfekcji rąk X

w czasie pobierania krwi X
przy wykonywaniu iniekcji X

podczas dezynfekcji X
podczas sterylizacji X

ze sprzętem endoskopowym X
z zużytym sprzętem jednorazowym X

ze skażonym mat. biologicznym X
15 Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane X
16 Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie X
17 ZOZ posiada myjnię do endoskopów

półautomatyczną X
automatyczną X

sterylizator X
18 Cały personel narażony na zakażenie wzw jest zaszczepiony przeciwko 

żółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym)

15.
Zakresy  działania  oddziałów,  zespołów  organizacyjnych,  zakładów  i  pracowni 
diagnostycznych, Przychodni, Poradni oraz innych jednostek i samodzielnych stanowisk 
pracy określone są w odrębnych regulaminach.

16.
W szpitalu są stosowane  następujące  procedury:



1. Nadzór nad dokumentami
2. Zapisy jakości 
3. Audit wewnętrzny 
4. Działania korygujące i zapobiegawcze
5. Nadzorowanie zdarzeń niepożądanych
6. Zakupy
7. Składanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
8. Rekrutacja, zatrudnianie, dokonywanie oceny oraz awansowania pracowników 
9. Utrzymanie infrastruktury informatycznej
10. Identyfikacja personelu i pacjenta
11. Utrzymanie budynków i budowli szpitala
12. Nadzorowanie sprzętu kontrolno-pomiarowego
13. Funkcjonowanie apteki szpitalnej
14. Realizacja badań laboratoryjnych
15. Sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń i urządzeń szpitalnych
16. Dezynfekcja i sterylizacja narzędzi i sprzętu medycznego
17. Mycie i dezynfekcja rąk
18. Postępowanie w przypadku stwierdzenia choroby zakaźnej
19. Przyjęcie pacjenta do szpitala w trybie nagłym i planowym
20. Przyjęcie pacjenta do oddziału
21. Opieka całodobowa nad pacjentem
22. Wykonanie codziennego obchodu lekarskiego
23. Przeniesienie pacjenta do innej placówki ochrony zdrowia.
24. Przeniesienie pacjenta na inny oddział 
25. Wypis pacjenta ze Szpitala
26. Przyjęcie pacjenta w Zakładzie RTG
27. Wykonanie zabiegów fizykoterapii
28. Wykonanie zabiegów kinezyterapii
29. Sporządzenie indywidualnej diagnozy psychologicznej 
30. Przygotowanie pacjenta do badań diagnostycznych 
31. Zakładanie wkłucia do żyły obwodowej
32. Cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet
33. Utrzymanie higieny osobistej pacjentów
34. Postępowanie w przypadku zgonu pacjenta 
35. Postępowanie po ekspozycji zawodowej
36. Izolacja chorych z podejrzeniem lub rozpoznaniem choroby zakaźnej/zakażenia
37. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia meningokokowego
38. Postępowanie z odpadami 
39. Zapobieganie zakażeniom układu moczowego
40. Zapobieganie zakażeniom łożyska naczyniowego
41. Zapobieganie zakażeniom układu oddechowego
42. Kaniulacja żył centralnych
43. Postępowanie w sterylizatorni
44. Wykonywanie zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej
45. Dekontaminacja skóry i błon śluzowych u pacjenta
46. Postępowanie z bielizną szpitalną
47. Transport i dystrybucja posiłków dla pacjentów
48. Wykonywanie kroplowych wlewów dożylnych
49. Wykonywanie wstrzyknięć domięśniowych



17.
Zabezpieczenia przeciwpożarowe:

Zgodnie z przepisami /wymogami p. poż. jest na terenie szpitala :
podręczny  sprzęt  gaśniczy  (gaśnice),  hydranty  p.  poż.,  system  alarmowy  inf.  pożarowej 
w  części  obiektu  (Apteka,  Dział  Techniczny,  Laboratorium),  czujki  dymowe  (ASBIK) 
w Kuchni i Kotłowni. 
Czujki alarmowe są zamontowane: w Aptece oraz w Kasie szpitalnej.

Szpital jest objęty całodobowo ochroną prowadzoną  przez firmę ochroniarską, bezpośrednia 
ochrona  osób  i  mienia  Szpitala,  dbanie  o  maksymalne  bezpieczeństwo  pracowników 
i pacjentów, ochrona budynków i mienia. 

Szpital prowadzi monitoring parametrów dostarczonej energii elektrycznej.

18.  SZKODOWOŚĆ - SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY W 
LUBLINIE

  SZKODOWOŚĆ Szkody wypłacone:

a)  Z tyt. ubezpieczenia OC z tyt. działalnosci medycznej i posiadania mienia za okres 
ostatnich pięciu lat  tj. 2006 –2010

Rok wpisu -        Grupa ubezpieczeniowa           -              Liczba szkód      Suma odszkodowań( zł)  

2005 brak
2006 brak

2007 Rezerwa  szkodowa (OC  lekarzy,  pers.  służby  zdrowia)-  data  zgłoszenia 
szkody  25.08.2007r  wysokość  rezerwy:  120.000,00zł  –  pacjent  odniósł 
obrażenia  zaatakowany  przez  drugiego  pacjenta  –  sprawa  w  trakcie 
postępowania sądowego – opinie biegłych odrzucają winę ze strony SPZOZ -u

2008 brak
2009  OC z tyt. posiadania mienia    1,00 5.035,00

 upadek drzewa na samochód

2010 OC z tyt. posiadania mienia    3,00 6.927,00
upadek konaru drzewa na samochód, spadający lód z dachu uszkodził 
samochód

uwaga:  w dotychczasowej działalności szpitala nie było zgłoszenia roszczeń z 
tyt. świadczeń medycznych

b)  Z tyt. ubezpieczeń Mienia od ognia i innych zdarzeń losowych za okres ostatnie trzy 
lata  2008-2010



Rok wpisu -        Grupa ubezpieczeniowa           -              Liczba szkód      Suma odszkodowań( zł)  

2008 brak
   
                         
2009   Ogień i inne żywioły 1,00 4.772,00

   

2010 brak

c) Z tyt. ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC, za okres ostatnie trzy   
lata  2008-2010

Rok wpisu -        Grupa ubezpieczeniowa                - Liczba szkód -  Suma odszkodowań( zł)  

2008 AC 1,00 16.400,00
OC 1,00   6.280,00

   
                         
2009   AC 1,00 4.701,00

   
2010 AC 1,00 4.418,00

OC 1,00 7.395,00
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